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Abstract 

Today is what you could call a golden age for technological development in health care. 

Technology is given a bigger role in healthcare and serves not only as a support for health 

professionals in their daily work but also as a tool for the patient. With the help of eHealth 

services, patients are becoming more involved in their own care. This improves patient’s 

knowledge about their health, which in turn contributes to higher motivation to perform 

self-care. Since the autumn of 2012, health records online have been implemented in certain 

counties through an eHealth application named "my online health record”. This application 

will soon be launched nationwide in Sweden. In this study we are examining how this 

technological progress can be understood from a number of actors' perspectives, who have 

an interest in the situation. We have investigated this by performing a qualitative study in 

which we interviewed respondents from three different professions in order to find out their 

attitude towards the application. The result from the data collection shows a development 

towards a greater involvement of patients in their care process. Many doctors see this as a 

positive thing since it increases patient safety and improves the quality of the meeting 

between doctor and patient. There is a risk, however, of creating a digital gap between 

certain patients. A large group of patients have a high education, good skills within IT and 

therefore the ability to assimilate the information, however there’s a minority whom has no 

internet access or knowledge to assimilate the information in a good way. This creates a 

gap between these patient groups, where the first group will receive better care and the 

later gets left out of the system. In conclusion, the study has shown that this ongoing trend 

cannot be stopped, patients will demand access to more and more information in a more 

accessible way. 

 
 

Förord 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Carljohan Orre på institutionen för informatik som 

har bidragit med stort engagemang samt varit ett enormt stöd under denna uppsats. Vi vill 

även rikta ett tack till de respondenter som via sitt deltagande gjort denna studie möjlig. 

Tack! 
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1. När den fysiska patienten blir digital 

Det pågår ett så kallat paradigmskifte inom hälso- och sjukvården som tyder på att patienten 

alltmer går från att vara en fysisk patient till att bli en digital patient. Uttrycket “digital 

patient” syftar till den digitala identitet som en patient bildar vid en kontakt med sjukvården 

(Birkler & Dahl, 2014). Skiftet från en fysisk till en digital patient innebär en förändring av 

patientens identitet och således också läkarens uppfattning av patienten. Det kan uppstå 

problem att identifiera den egentliga patienten eftersom patienten kan förändras utan att 

data ändras samtidigt som data kan ändras utan att patienten ändras fast det inte stäms av 

mot den fysiska patienten. För att säkra patientens personliga identitet krävs en enhetlig 

struktur som fastställer vilka kategorier och standarder som skall användas för att identifiera 

den digitala patienten. Dock har denna process kritiserats för att medföra flera negativa 

konsekvenser, bland annat så medför standardetiketter en risk för att vårdpersonal inte 

möter varje patient som en unik individ utan begränsas av de låsta kategorierna vilket 

påverkar personalens förmåga att möta varje patient med öppenhet och omedelbarhet (ibid.). 

I det fysiska mötet mellan läkare och patient har det funnits svårigheter att säkerställa att 

informationen som dokumenteras i journalen är helt överensstämmande med patientens 

verkligenhet. Det faktum att mycket kommunikation kan ske på avstånd från patienten gör 

det nu lättare att redigera och flytta information på avstånd ökar svårigheter att säkra 

validiteten av informationen (ibid.).  

 Informationsteknologi (IT) har en stor plats i vårt vardagliga liv och styr hur vi interagerar 

med vår omgivning. Nu har IT givits en ny roll när den har gått från att finnas som stöd i 

vårdpersonalens arbete till att nu bli en central del av hälso- och sjukvården. Det skapar nya 

förutsättningar att utveckla och förändra vårdens verksamhet. En förhoppning är att 

patientens digitala involvering kommer att växa i takt med att patienten ges tillgång till 

digital hälsodata och kommunicerar digitalt i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Det 

faktum att patienten kommer ges möjlighet att aktivt tillföra uppgifter förändrar även 

samspelet mellan patient och läkare (CeHis, 2012).  

 Vårt fokus i denna uppsats ligger på publicering av journaler på nätet vilket är ett högst 

aktuellt ämne som tydligt pekar på ett pågående paradigmskifte. Det revolutionerar hälso- 

och sjukvården och skapar förändringar i dess väl etablerade strukturer när en ny part ges 

möjlighet att påverka vårdprocessen, nämligen patienten. Patientens roll kommer att 

förändras när den går från att “vara i centrum” till att nu bli en “aktör i teamet” som ges 

större utrymme att påverka var, hur och när vården skall ske när den själv kan boka tider, 

jämföra vårdcentralers resultat och bemanning samt aktivt tillföra egna hälsouppgifter 

(CeHis, 2012). En motiverad patient som vill lära sig mer om sitt sjukdomstillstånd kan på 

egen hand söka information som gör att den känner till mer om senaste utvecklingen av 

behandlingsmetoder av sin sjukdom än läkaren. De patienter som själva läser på om sin 

sjukdom och tar del av nya forskningsresultat blir därmed jämbördiga samarbetspartners och 

får således möjlighet att göra mer genomtänka beslut (Ruland, 2002). Det innebär att 

journaler på nätet kan vara ett arbetsredskap för den aktiva patienten på samma sätt som för 

läkare idag. När journaler finns tillgängliga på nätet kan den också fungera som ett verktyg 

för patient och läkare att föra diskussioner och konsultationer kring.  



 

 5 

Givetvis skapar detta nya arbetssätt orosmoment för såväl läkare som patient samtidigt 

som många ser fördelar och är positiva till den ökade patientinvolveringen som 

paradigmskiftet medför. Litteraturen visar på att oro som rör min journal på nätet ofta 

handlar om integritets- och säkerhetsfrågor, att patienten inte skall förstå journaltexten eller 

bli chockad av att läsa sin journal. “Det kan vara väldigt skrämmande för en patient och 

skapa mycket ångest och oro, jag tycker att nackdelarna överväger fördelarna” menar 

läkarrespondent 3, som deltog i studien.  

Erfarenheter av journalpublicering visar dock att patienter i stor utsträckning är väldigt 

belåtna med tjänsten och intresserade att ta del av journalinformation och motiverade att 

aktivt medverka i sin hälso- och sjukvård (Pagels, 2013).  

 

1.1 Syfte och problemformulering  

● Hur bidrar “min journal på nätet” till en utveckling av vården? 

● Hur kan denna utveckling förstås? 

 

Syftet med vår studie grundar sig i den debatt mellan läkare och patient som uppkommit och 

eskalerat i takt med att journaler på nätet introducerats i vissa landsting. Debatten har 

bestått av en kamp mellan negativa och positiva konsekvenser samt huruvida denna tjänst 

faktiskt är nödvändig. I huvudsak har vårdtagarna visat, som nämnts i inledningen, ett stort 

intresse och därmed tryckt på de positiva konsekvenserna som en journal på nätet skulle 

resultera i. Däremot har vårdgivarna varit mestadels negativa och sett problem som mer 

arbete, förändrat arbetssätt samt problem kring etik, moral och säkerhet. Givet denna 

bakgrund vill vi undersöka hur vårdens utveckling sett ut och hur framtidens vård kan 

komma att utvecklas genom eHälsa. Vidare ser vi ett intresse i att få en inblick i debatten som 

pågår, samt undersöka läkares förhållningssätt till “min journal på nätet”.  

 

1.2 Begrepp 

För att underlätta fortsatt läsning presenterar vi nedan ett antal begrepp som vi bedömer 

vara viktiga för förtåelse av resterande text. 

1.2.1 Informationsteknologi 

Informationsteknologi (IT) är ett begrepp som vuxit fram sedan 1950-talet och är ett 

samlingsbegrepp för datorteknik och telekommunikation i samverkan 

(Nationalencyklopedin, 2014). Termen IT, specificerar Ruland (2002), som ett system som 

med hjälp av en dator samlar in, bearbetar, lagrar, överför och presenterar information. IT 

har förändrat hur vi jobbar inom de flesta professioner, däribland hälso- och sjukvården där 

IT spelar en stor roll i hur vården utövas och utformas.  

 

1.2.2 Patientjournal 

För att säkerställa god och säker vård för patienten har viss personal inom hälso- och 

sjukvård skyldighet att enligt patientdatalagen dokumentera patientens vårdprocess. 

Patientjournalen har främst fungerat som en informationskälla och som ett arbetsverktyg för 
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vårdpersonalen men är också viktig ifall patienten har synpunkter på sin vård och vill göra en 

utredning (1177 Vårdguiden). I Sverige användes endast journaler på papper fram till slutet 

av 1980-talet, då påbörjades ett utvecklingsarbete med elektroniska journaler med syfte att 

undvika besvärliga hanteringsprocesser och underlätta kommunikation med andra 

vårdenheter. Det kom dock att dröjda fram till 1990-talet innan elektroniska journaler blev 

det huvudsakliga tillvägagångsättet för journalföring (Tebold, 2004).  

1.2.3 Egenvård 

Egenvård är de åtgärder som individer själv kan ta till för att förebygga, lindra eller åtgärda 

symptom, sjukdomar och skador. Exempelvis genom motion, kost och rehabträning. 

(Nationalencyklopedin, 2014)  

1.2.4 Paradigmskifte 

Ett paradigmskifte utmanar etablerade tanktesätt, arbetsformer och maktförhållanden. Den 

är också gränsöverskridande, påverkar alla och har ingen enskild ägare samt kräver 

omfattande omställsinvesteringar. (Cehis, 2012) 
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2. eHälsa under utveckling 

Vi befinner oss nu i en period där eHälsa ges allt större plats i hälso- och sjukvården. 

Myndigheter stödjer eHälsoutvecklingen samtidigt som patienter och vårdpersonal har visat 

sig mottagliga för den. Utvecklingen medför att patienten blir mer delaktig i sin hälsa 

samtidigt som vårdpersonal får mer information att basera sina beslut och diagnoser på 

(Berner & Moss, 2005). Trycket på hälso- och sjukvården ökar successivt i takt med att 

andelen personer i arbetsför ålder minskar medan den äldre befolkningen ökar, vilka ofta är i 

större behov av vård och omsorg. En förbättrad levnadsstandard och bättre hälsa i 

kombination med bättre hälso- och sjukvård är några av anledningarna till att befolkningen 

lever längre (Cehis, 2012).  

 Samtidigt som trycket på sjukvården ökar så finns övergripande ekonomiska restriktioner 

för den offentliga vården och omsorgen. Utmaningen är därmed att leverera goda resultat 

med avseende på kvalitét, tillgänglighet och service på i stort sett obefintliga resurser (CeHis, 

2013). EU och World Health Organisation har pekat ut eHälsa som ett av de mest centrala 

verktygen för att vård om omsorgssektorn skall kunna möta dessa utmaningar 

(Socialdepartementet, 2006). Begreppet eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och 

processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa 

nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Utvecklingen innebär därmed att vård och 

omsorg till viss del lämnar vårdinstitutionerna och infinner sig i våra hem med hjälp av 

eHälsotjänster i form av metoder för fjärrövervakning och egenvård (Birkler & Dahl, 2014). 

eTjänster ersätter sjukvård och besök på medicinska kliniker vilket skapar förändring på 

strukturer och interaktionsmönster inom hälso- och sjukvård samtidigt som patienter blir 

mer involverade i sin vård och personalens arbetssätt struktureras om (CeHis, 2012).  

2.1 Patientens roll ska stärkas 

2011 beslutade regeringen att det skulle göras en utredning inom hälso- och sjukvård kring 

hur patientens ställning och inflytande skulle kunna stärkas. Den kom att kallas 

patientmaktsutredningen och ger förslag på hur “patientens valmöjligheter i vården kan 

stärkas ytterligare, hur patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom 

ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet samt hur berörda myndigheter bör arbeta för 

att stärka patientens ställning” (SOU 2013, s. 11). 

 I patientmaktsutredningen görs en tydlig ståndpunkt i att en myndig person själv ska 

kunna ta ansvar för och bestämma om den vill läsa de uppgifter som finns i sin journal. Att 

på annat sätt än dem som framgår av gällande rätt undanhålla uppgifter från patienten är 

inte acceptabelt, därför rekommenderas att regeringen stävjar utveckling hindrar patienten 

från att ta del av information i sin journal (Ibid.). I och med detta föreligger det sedan 2013 

en lagrådsremiss som grundar sig på att patientmaktsutredningen föreslår en ny hälso- och 

sjukvårdsstiftning. Den nya lagen ska minska skillnaderna mellan olika landsting i vården, 

när patienter får möjlighet att välja primärvård och öppen specialistvård i hela landet 

oberoende av var de bor. När landstingen har samma skyldighet att erbjuda vård till alla 

invånare sätts individens behov över sjukvårdens strukturer, förklarar socialminister Göran 
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Hägglund i en intervju med Åsgård (2014). Om den nya patientlagen godkänns av riksdagen 

börjar den gälla från 2015 och kommer resultera i ökad makt för patienter över sin egen vård. 

2.2 Patientens rätt till sin journal 

“Sjukvården ska stå på patientens sida. Det är ingen revolutionerande tanke. Ändå har en 

sådan enkel fråga som patienternas rätt att få tillgång till sin journal på nätet blivit något av 

ett ställningskrig med högljudda delar av läkarförbundet på barrikaderna.” (Carlsson & 

Kölhed, 2014) 

 

Med dessa ord inleds artikeln av Carlsson & Kölhed (2014) i tidningen “Dagens samhälle”, 

där författarna påpekar hur patienternas makt ökar i och med införandet av journaler på 

nätet. Vidare beskriver författarna att patienters tillgång till sin journal på nätet är en 

självklar rättighet. Det förs en diskussion kring huruvida patienter bör ha tillgång till sin 

journal på nätet, samtidigt som patienter har en lagstadgad rätt till att läsa sina journaler 

vilket gör denna diskussion problematisk (§26 Personuppgiftslagen).  

 I och med implementeringen av journaler på nätet ges patienter lättare tillgång till sin 

journal. Det finns blandade attityder kring införandet av journaler på nätet, där den 

lättillgängliga åtkomsten ofta framhävs som något positivt (Burman & Carlsson, 2013; 

Carlsson & Kölhed, 2014; Krey, 2013; Wynia & Dunn, 2010). Det finns dock röster som anser 

att patientens rätt till att läsa sin journal inte är ett tillräckligt argument för att publicera 

dessa på nätet, specialistläkare Robert Kovacs (2013) är en av de läkare som uttrycker just 

detta då han menar att det finns en problematik som måste lösas innan nätjournaler 

publiceras. 

 Det faktum att patienter har laglig rätt till att begära ut och läsa sin journal är en av de 

främsta anledningarna till att journaler på nätet borde vara en självklarhet, ytterliggare en 

anledning är att journaler inte ersätter någon annan information som patienter har tillgång 

till. Leif Lyttkens beskriver i en intervju med Leni Weilenmann (2014) hur läkare enligt lag är 

skyldiga att berätta om tänkbara diagnoser, behandlingar och provtagningar. Därmed är 

informationen som kan hittas i journaler ursprungligen något som patienter redan bör ha 

vetskap om.  

2.3 Vårdpersonal ser nackdelar med öppna journaler 

Från sjukvårdens sida har personal visat oro kring den öppenhet som journaler på nätet 

innefattar samt visat oro kring hurvida patienten har förmåga att förstå och hantera 

informationen i journalen (Bergqvist Månsson, 2013; Weilenmann, 2014). Erfarenheter från 

undersökningar som gjorts i Uppsala läns landsting där tjänsten redan är implementerad 

visar dock att så inte är fallet. På frågan om det varit svårt att förstå vad som stod i journalen 

svarade 76 procent “nej, inte alls” eller “inte speciellt” (Inera, 2011). Samma resultat återfinns 

i undersökningar som genomförts i Danmark där journaler på nätet funnits tillgängliga sedan 

2007. En majoritet av de patienterna uttrycker inte några svårigheter med att förstå 

informationen i journalen och blir inte heller oroad av dess innehåll (ibid.).  

 Carlsson & Kölhed (2014) för en diskussion kring läkares attityd och menar “vad är de så 

rädda för?”. De lyfter upp forskning från Uppsala och USA, där studier visat att ökad 
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information förbättrar patientens möjlighet att vara delaktig i beslut om sin vård vilket 

dessutom leder till en mer positiv vårdupplevelse och ett bättre vårdresultat.  

 Mer patientinvolvering är en av de fördelar som ofta lyfts upp i artiklar om webbaserade 

journaler. En förväntan är att ökad involvering av patienten i sin egen vårdprocess kommer 

att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, vilket kan handla om att 

exempelvis schemalägga besök, ge instruktioner kring behandlingar, ställa frågor, hantera 

remisser och förnya recept (Tang et al., 2006; Wynia & Dunn, 2010). Dock är det viktigt att 

ha i åtanke att trots en önskan om ett ökat patientengagemang kanske vissa patienter inte vill 

eller är i stånd att ta sig an det ökade ansvaret som mer involvering av patienterna innebär 

(Wynia & Dunn, 2010).  

2.4 Patienten är redo för framtidens sjukvård 

Majoriteten av de patienter som redan fått möjlighet att ta del av sina journaler på nätet är 

nöjda (Pagels, 2013). I ett flertal studier kan man klart och tydligt se att det finns ett högt 

intresse för journaler på nätet, så som årliga Vårdbarometern där hälften var ganska eller 

mycket intresserade; Kronobergs Landstings medborgarpanel där 75 procent var ganska eller 

mycket intresserade; studier i USA samt en undersökning av Deloitte 2008 som visade att 60 

procent ville ha tillgång till sin journal på nätet (Grens, u.å; Kahn et al., 2009; Pagels, 2014) 

Det finns fler tecken som tyder på att patienter är redo att använda journaler på nätet, 

personliga hälsokonton och allt som hör därtill, Flatley Brennan et al. (2010) påpekar hur 

patienter i dagsläget själva utvecklat komplexa och sofistikerade sätt att observera, övervaka 

och registrera hälso- och sjukvårdsinformation som de ser som värdefull. Bland annat har 

hälsoappar till mobila plattformar ökat lavinartat de senaste åren. Just nu finns det nästan 

100 000 hälsoappar, varav de 20 populäraste har laddats ner mer än 230 miljoner gånger 

(Europeiska Kommissionen, 2014). Precis som med all annan information som hanteras 

över Internet, så finns en stor oro kring integritets- och säkerhetsfrågor. Oro har väckts kring 

att alla parter som är inblandade inte har juridiska eller etiska skyldigheter mot patientens 

integritet, vilket skulle kunna leda till konfidentialitets- eller säkerhetsöverträdelser (Wynia 

& Dunn, 2010). En annan risk som diskuterats är att journalen skulle kunna hackas och att 

offentliga personer kommer att bli utsatta för skandaler till följd av detta, att svårt sjuka 

patienter kommer bli utnyttjade och erbjudna placebos eller att en tredje part, så som 

försäkringsbolag och arbetsgivare, får tillgång till information som kan leda till 

diskriminering (Cross, 2011; Cushmana et al., 2010; Hoerbst et al., 2010).  

2.5 Användarvänlighet - en förutsättning för god eHälsa 

Vård, omsorg och socialtjänst beskriver Scandurra (2013) som en av de mest 

informationsintensiva sektorerna i vårt samhälle. Därav är ett väl fungerande IT-system av 

yttersta vikt för att säkerställa verksamhetens kvalité och effektivitet.  I rapporten störande 

eller stödjande beskriver Scandurra (2013) att användarbarhet är något som sällan införlivas 

i de tidiga faserna vid utveckling av eHälsosystem.  Hon framhäver dock att det är av yttersta 

vikt när invånartjänster utvecklas eftersom de nyttjas av vårdgivare såväl som av vårdtagare. 

 Scandurra (2013) menar också att det krävs samspel mellan eHälsosystem och att 

systemens kvalitet ska ha god funktionalitet, tillförlitlighet, effektivitet, användbarhet, 
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underhållbarhet och överförbarhet för att kunna uppnå visionen för eHälsa. Ifall visionen 

uppnås och systemet kan utföra vad det är tänkt för med god effektivitet kommer 

produktiviteten att öka för användaren, vilket ökar tryggheten och tillfredsställelsen i att 

arbeta med systemet. 

2.6 Sammanfattning 

För att sammanfatta så visar tidigare forskning på att eHälsa är ett område under utveckling 

där det främsta målet är att involvera, engagera och stärka patienten, ”min journal på nätet” 

är del av denna utveckling. Patienten sägs vara redo för det ökade ansvar som medföljer fast 

hälso- och sjukvårdspersonal visar viss negativitet mot implementeringen av tjänsten. 

 Den forskning som vår litteraturstudie innefattat och presenterats här anser vi täcka de 

frågor som vi ser som intressanta och relevanta i relation till vår övriga studie. Forskningen 

gav oss och kommer att ge dig som läsare en bra bas att stå på för att kunna förstå de 

kommande kapitlen. 
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3. Studiedesign 

Denna studie syftar till att förklara hur “min journal på nätet” förändrar och utvecklar vården 

samt till att besvara hur denna utveckling kan förstås. Vi har undersökt hur visionen för 

journalpublicering på nätet ser ut nationellt men med störst fokus på Uppsala, Norrbotten 

och Västerbottens län. I Uppsala län har tjänsten blivit implementerad för 1,5 år sedan, i 

Norrbottens län drivs ett projekt sedan 2012 där vissa patienter blivit erbjudna att prova 

tjänsten och i Västerbottens län drivs ett utvecklingsarbete för att implementera tjänsten för 

samtliga invånare till slutet av 2014. Genom att undersöka hur vården förändrats av “min 

journal på nätet” än så länge får vi en indikation om hur vården kommer att påverkas när 

“min journal på nätet” blir en nationell tjänst. På så vis skapar vi oss en god bild av “min 

journal på nätet” ur flera stadier i implementationsprocessen, vilket hjälper oss att analysera 

hur framtidens vård kan komma att vara utformad. Studien tillämpar ett kvalitativt 

angreppssätt vilket innebär ett fokus på hur individer uppfattar sin verklighet snarare än 

naturvetenskapliga tillvägagångssätt och modeller (Bryman, 2011). Vi har genom hela 

studien försökt förhålla oss neutrala till den information vi tagit del av, eftersom vi inte utför 

studien ur något specifikt perspektiv. Vi vill undersöka hur “min journal på nätet” utvecklar 

vården utan att ta ställning till om utvecklingen är positiv eller negativ. Vårt arbete inleddes 

med att skapa oss en god överblick gällande hur arbetet med eHälsa ser ut nationellt men 

även internationellt med fokus på publicering av journaler på nätet genom en 

litteraturstudie. Nedan presenteras tillvägagångssättet för vårt fortsatta arbete, det vill säga 

datainsamling och databearbetning.  

3.1 Datainsamling 

För att samla in data till vår studie bestämde vi oss i ett tidigt skede att intervjuer var rätt 

tillvägagångssätt vilket, enligt Bryman (2011), är den mest använda metoden när det kommer 

till kvalitativ forskning. Ofta är det flexibiliteten som gör intervjuer så populära och just 

flexibiliteten var en viktig egenskap för oss då målet med vår data var att få in detaljerade 

svar av respondentens egna åsikter. Eftersom “min journal på nätet” inte finns tillgänglig 

nationellt ännu finns det inte speciellt många studier. Majoriteten av de studier vi läst är 

internationella, varav de flesta är kvalitativa och genomförs i intervjuform. Andra studier 

som gjorts med koppling till elektroniska hälsojournaler använder ofta intervju som metod 

för datainsamling, även observationer, utvärdering av projekt och litteraturstudier 

förekommer.  

 Vid val av intervjuform valde vi semistrukturerade intervjuer, då det var den mest 

passande metoden för datainsamling och stämde väl överens med det faktum att vi i vår 

studie inte haft några föruttalade hypoteser som vi velat bekräfta eller avfärda.  

3.1.1 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer innebär att kategorier definieras som en utgångspunkt vid 

intervjuer, skriver Bryman (2011). Vi formulerade därför en intervjuguide som grund under 

intervjuerna vilken vi kunnat ändra vid behov, genom följdfrågor eller omstrukturering av 

ordningsföljden exempelvis. Intervjuguiden skapade en god struktur genom de bestämda 
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kategorierna och gjorde det lättare för oss att hålla oss till de ämnen vi var intresserade av 

och därmed undvek att samla in information som var irrelevant för studien. Vilket stämmer 

överens med Höglund & Granskär-Nielsens (2008) resonemang om att kvalitativa forskare 

ofta växlar mellan närhet och distans samt är i hög grad en medskapare i 

forskningsprocessen och därför är det av värde att använda strukturerade frågeformulär som 

ställs på samma sätt till alla deltagare.  

 De kategorier vi utformade våra intervjuer kring var hur ”min journal på nätet” förändrar: 

läkares journalföring, mötet med patienten, patientinvolveringen samt hur tjänsten utvecklar 

vården och hur framtidens vård ser ut. Som vi skrev ovan så brukar intervjuer som dessa vara 

mycket flexibla och följsamma samtidigt som de lägger fokus på respondenterna. Detta är två 

anledningar till vårt valda tillvägagångssätt, vi har velat komma åt respondenternas åsikter, 

upplevelser, erfarenheter och farhågor kring vårt ämne och därför tillåtit dem att röra sig fritt 

åt olika håll, vilket resulterat i fylliga och detaljerade svar. Eftersom vi intervjuade personer 

med olika yrken såg vi till att utnyttja deras kunskapsområde och belyste därför de kategorier 

som vi ansåg att de var insatta i vilket gjorde att intervjuerna hade varierande fokus även om 

samtliga kategorier fanns med.   Studiens respondenter har vi kommit i kontakt med genom 

att maila ut förfrågningar till specifika personer på Västerbottens läns landsting (VLL), 

vårdinstitutioner i Västerbotten och Norrbotten samt kontakter som rekommenderats av vår 

handledare. Majoriteten av intervjuerna skedde genom telefonkontakt då det geografiska 

avståndet begränsade våra möjligheter till att genomföra fysiska möten. Telefonintervjuerna 

tog därför mellan 11-14 minuter, medan de fysiska mötena pågick mellan 25-28 minuter. 

Nedan presenteras en sammanfattning (tabell 1) av de intervjuer som vi genomfört, med 

information om respondenternas yrkesroll, intervjuform samt längd på intervjun. 

 

Respondent Yrkesroll Intervjuform Längd (min.) 

Landstingsrepresenta

nt 1 

Webbstrateg Fysiskt möte 27:13 

Landstingsrepresenta

nt 2 

Verksamhetsutvecklare Fysiskt möte 27:52 

Läkare 1 Läkare Telefon 14:01 

Läkare 2 AT-läkare Telefon 13:01 

Läkare 3 Läkare Telefon 18:35 

Informant 1 Representant, Inera Telefon 15:18 

Läkare 4 AT-läkare Fysiskt möte 25:21 

Läkare 5 Läkare Telefon 10:53 

Tabell 1: Sammanställning över intervjuer 

3.2 Urval 

Vid urval av respondenter till våra intervjuer har vi använt ett målstyrt urval, vilket innebär 

att forskaren gör sitt urval efter vilka respondenter som är relevanta för de forskningsfrågor 

som formulerats (Bryman, 2011). Eftersom vi vill undersöka hur “min journal på nätet” 

utvecklar vården valde vi att genomföra intervjuer med två respondenter som arbetar med 
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strategiska frågor gällande utveckling och kommunikation på VLL och är insatta i 

landstingets arbete med eHälsotjänster och “min journal på nätet”. För att skapa oss en 

större bild över projektet nationellt valde vi att genomföra en informant-intervju med en 

representant från Inera som är djupt insatt i och har stort inflytande över projektet. Vi vill 

också undersöka vilken påverkan “min journal på nätet” har på läkares arbete och valde 

därför att genomföra intervjuer med just läkare. Målet vid ett målstyrt urval är ofta att välja 

ut deltagare på ett strategiskt sätt för att säkerställa ett stort mått av variation i det som blir 

resultatet (ibid.). De läkarrespondenter vi intervjuat anser vi uppfylla det målet då det finns 

en god spridning gällande ålder, kön och geografisk belägenhet. Totalt genomfördes fem 

intervjuer med läkare, tre är kvinnor och två män. Två stycken är AT-läkare med 1,5 års 

erfarenhet av läkaryrket medan de övriga tre arbetat som läkare i 15, 26 respektive 30 år. 

Läkare är en upptagen yrkesgrupp och vi mötte vissa svårigheter med att få tag i 

respondenter till en början. Vi tog kontakt med ca 20 vårdinstitutioner och fick svar av åtta, 

varav fem meddelade att de inte hade möjlighet att delta. Vi är dock nöjda med antalet 

respondenter då vi anser att det är rimligt i förhållande till den tidsbegränsning denna studie 

har.  

3.3 Databearbetning 

Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en inbyggd mikrofon i våra mobiltelefoner, 

vilket gjorde att en stor del av databearbetningen i vårt fall handlade om att transkribera det 

inspelade materialet. Granskär & Höglund-Nielsen (2008) beskriver transkriberingen som 

en viktig del av databearbetningen när datamaterialet kommer “in under huden” på 

forskaren och bidrar till att nya insikter mognar fram.  

Kort efter att intervjuerna var genomförda så transkriberades dessa löpande, eftersom vi 

ansåg det som lättare när vi hade intervjun “nära i minnet” och på så vis kan komma ihåg 

eventuella ord som inte hördes under transkriberingen. Granskär & Höglund-Nielsen (2008) 

beskriver att det ofta är svårt att höra vad som sägs vid en inspelad intervju och att forskaren 

därmed behöver utveckla en känsla för hur respondenten använder språket. Därefter lästes 

intervjumaterialet igenom efter Granskär & Höglund-Nielsens (2008) rekommendationer, 

det vill säga först öppet och överskådligt och därefter mer noggrant och tolkande. Sedan 

påbörjades nästa steg i databearbetningen, vilket är analysarbetet. Den analysmetod som vi 

ansåg var mest lämplig för oss var kvalitativ innehållsanalys som används för att hantera 

stora mängder data. Metoden fokuserar på tolkning av texter på olika nivåer och är passande 

för kvalitativa studier med en induktiv ansats (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Anledningen till att vi valde just denna analysmetod beror på att vi ansåg att det var ett bra 

verktyg för att göra vår data mer lätthanterlig vilket underlättar det fortsatta arbetet med vår 

data.  

Granskär & Höglund-Nielsen (2008) nämner att kvalitativ innehållsanalys ofta används 

som analysmetod för att tolka texter inom beteendevetenskap, humanvetenskap och 

vårdvetenskap eftersom den underlättar för en tolkning på olika nivåer. Inom 

omvårdnadsforskning har metoden ofta nyttjats för att tolka texter såsom utskrifter av 

bandade intervjuer, observationsprotokoll, dagböcker, journaler och videofilmer.  
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Vid innehållsanalys plockas meningsenheter ut, indelade efter de kategorier som vi 

identifierade i intervjuguiden, vilket är en meningsbärande del av texten som kan utgöras av 

ord, meningar eller stycken. Därefter kondenserade vi meningsenheterna, vilket innebär att 

texten kortas ner samtidigt som dess centrala innehåll bevaras. Slutligen kodades den 

kondenserade texten och försågs med koder som kortfattat beskriver innehållet och hjälper 

forskaren att reflektera över sitt material på ett nytt sätt. (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008) 

 Vi identifierade utöver kategorierna även underkategorier från koderna för att enklare 

formulera oss i resultatdelen, nedan följer en tabell (tabell 2) som presenterar våra kategorier 

och underkategorier.  

 

Kategori Underkategori 

Journalens påverkan Påverkan på läkare, Påverkan på patienter 

Patientmötet Positivt, Negativt, Ingen förändring, Allmänt 

Utveckling av vården? Utveckling, Ingen utveckling 

Framtidens vård Egenvård, Hälsokonto, Virtuell 

kommunikation 

Att ge patienten större ansvar Patientinvolvering, Egenvård, Allmänt 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier under innehållsanalysen 

 
3.4 Etiska Överväganden 

Vetenskapliga rådet (2002) presenterar fyra huvudsakliga forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dess syfte är att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och uppgiftslämnare. Det första kravet benämns som informationskravet och 

innebär att forskaren skall informera deltagare som berörs av forskningen om dess syfte och i 

stora drag beskriva hur forskningen genomförs. Forskaren ska också informera respondenten 

om dess uppgift i projektet (Vetenskapliga rådet, 2002). I vår studie har vi informerat 

samtliga deltagande om studiens syfte vid första kontakt och därefter inväntat svar ifall de är 

intresserade av att delta. Det andra forskningsetiska kravet kallas för samtyckeskravet vilket 

syftar till att deltagaren själv har rätt att lämna samtycke gällande sitt deltagande i projektet. 

Deltagaren har rätt att bestämma villkoren för sin medverkan i projektet och möjlighet att 

avbryta sin medverkan utan att det skapar negativa konsekvenser för deltagaren (ibid.). I vår 

studie gav respondenterna sitt samtycke till deras medverkan vid första kontakt, sex 

respondenter bekräftade sitt samtycke via mail och två via telefon. Ingen deltagare valde att 

avbryta sin medverkan under eller efter intervjun.  

 Därefter följer konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om inblandade personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Alla uppgifter 

som innebär att deltagande kan identifieras skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor eller grupper ej kan identifieras av utomstående 

(Vetenskapliga rådet, 2002). För att följa detta krav gav vi respondenterna fiktiva namn för 

att omöjliggöra en identifikation och förvarade uppgifter om dem samt material från 
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intervjuer otillgängligt för utomstående. Det sista kravet benämns som nyttjandekravet och 

styr hur insamlade uppgifter får användas. Uppgifter om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål och ej lånas ut för kommersiella eller icke vetenskapliga 

syften (ibid.). Detta presenterade vi också för våra respondenter vid inledande kontakt. 

Vetenskapliga rådet presenterar också en rekommendation att låta forskningsdeltagare få 

möjlighet att ta del av forskningsresultatet. I vår studie tillfrågade vi samtliga respondenter 

ifall de var intresserade av att ta del av den slutliga rapporten och kommer att återkomma 

med en kopia till alla respondenter.  

3.5 Kritik mot metod 

När vi utformade intervjuguiden så var det självklart för oss att ha olika frågor till de olika 

yrkesgrupperna vi intervjuade eftersom vi ville utnyttja deras kompetensområde på bästa 

sätt. Under vår innehållsanalys insåg vi att detta försvårade vårt arbete då vi var tvungna att 

genomföra två separata analyser, vi hade kunnat effektivisera arbetet ifall vi använt samma 

intervjuguide till samtliga intervjuer. Trots att analysen tog längre tid ansåg vi det som 

nödvändigt för att ge oss den överblick vi eftersträvade. 

 Med tanke på att våra intervjuer innefattade respondenter från både Norrbotten, 

Västerbotten samt Stockholm var det nödvändigt att i vissa fall genomföra telefonintervjuer. 

Att genomföra samtliga intervjuer genom ett fysiskt möte ansåg vi hade varit optimalt men 

det var helt enkelt inte genomförbart på grund av de geografiska avstånden. Något som vi 

uppmärksammade vid våra intervjuer var att de fysiska intervjuerna resulterade i längre 

samtal och mer information, vilken förmodligen grundar sig i att det skapas ett mer 

personligt band vid ett fysiskt möte som gör att respondenterna öppnar upp sig och pratar 

mer fritt kring frågorna. Det överensstämmer med Bryman (2011) som nämner att 

telefonintervjuer ofta är kortare, främst eftersom att det är lättare att avsluta en intervju via 

telefon.  

 Som tidigare nämnt spelade vi in alla intervjuer med hjälp av inbyggda mikrofoner i våra 

mobiltelefoner, vilket inte var det ultimata tillvägagånssättet. Främst eftersom det inspelade 

ljudet inte var av bästa kvalité, vilket gjorde transkriberingen mer komplicerad och ineffektiv.  

I efterhand insåg vi att en bättre inspelningsteknik hade kunnat underlätta den processen. Vi 

upptäckte att inspelningen till viss del gjorde respondenterna stela och formella, samt att 

diskussionen ofta fortsatte efter att vi slagit av inspelningen och respondenterna då blev mer 

öppna och avslappnade i samtalet. Vi såg därför till att föra anteckningar för att kunna 

minnas vad de sagt efter att inspelningen slagits av.  

 Läkare är en upptagen yrkesgrupp och vi mötte vissa svårigheter med att få tag i läkare till 

våra intervjuer. Därför kommer vi se till att börja leta läkarrespondenter i ett tidigare skede 

ifall vi genomför en liknande studie i framtiden. Ytterligare en lärdom vi tar med oss är 

vikten av att hålla sig neutral i förhållande till den data som samlats in. Det visade sig under 

en intervju att en respondent var övervägande negativ till ”min journal på nätet” och för att 

visa respekt för dennes tankar samt för att göra datamaterialet rättvisa är det därför viktigt 

att ställa icke ledande frågor och förhålla sig neutral i diskussionen med respondenten. 

Bryman (2011) menar dock att forskare ofta har förutfattade meningar om vad de 

undersöker, vilket gör det svårt att förhålla sig neutral. 
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 Ifall vi valt en annan metod för datainsamling hade datamaterialet troligtvis sett 

annorlunda ut. De metoder vi ser som alternativ är en enkätstudie, en observationsstudie 

eller en litteraturstudie. Ifall vi gjort en kvantitativ enkätstudie hade den nått ut till fler 

respondenter men vi hade då förlorat de mer djupa tankarna. Bryman (2011) nämner att 

kvantitativa metoder begränsar respondenternas möjlighet att uttrycka sig eftersom de är 

strikta i sitt utförande och gör det svårt för respondenter att röra sig utanför dessa. En 

observationsstudie hade inte varit tillräcklig för att besvara våra frågeställningar, på grund av 

att vi inte har tillräckligt med kunskap inom hälso- och sjukvård för att förstå det område vi i 

så fall skulle observera. En litteraturstudie hade endast kunnat genomföras på den forskning 

som redan existerar och eftersom vi studerar ett relativt nytt område ser vi inte den 

forskningen som tillräcklig för att grunda en kandidatuppsats på.  
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4. eHälsoutveckling i Sverige 

I tidigare kapitel har vi redovisat relaterad forskning inom eHälsa. För att göra den 

forskningen mer konkret så vill vi visa på hur eHälsotjänster ser ut i Sverige idag. Vi anser att 

det är av vikt att beskriva nuläget för att du som läsare ska kunna ta del av material i fortsatta 

kapitel där vi diskuterar framtidens eHälsa. Landstingens arbete med eHälsa styrs utifrån 

den nationella IT-strategin, vilket innebär att de inte kan fatta egna beslut kring utvecklingen 

av eHälsa, därmed är deras arbete till viss del begränsat. 

4.1 Nationell IT-strategi 

Sommaren 2003 beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en 

nationell strategi för IT inom hälso- och sjukvård. Regeringen, Sveriges kommuner och 

Landsting (SKL) beslutade år 2005 om ett gemensamt initiativ till en fördjupad nationell 

samverkan kring IT-utveckling inom vård och omsorg. Socialdepartementet tillsatte en 

nationell ledningsgrupp vars arbete utmynnat i en nationell IT-strategi som presenterades 

2006, strategin är i första hand inriktad på hälso- och sjukvården och den del av 

omsorgsverksamheterna som angränsar till dess verksamhet. Strategin skall fungera som ett 

stöd för lokalt och regionalt arbete och lägga grunden till ett fördjupat samarbete på nationell 

nivå. (Socialdepartementet, 2006)  

 IT-strategin har fem grundläggande och strategiska frågor för vårdens fortsatta 

utveckling, effektivisering och förnyelse. Dessa fem frågor får enligt IT-strategin en direkt 

påverkan på IT-användningen inom vården. Dessa följer nedan:  

 

1. Förstärka medborgarnas och patienternas ställning och inflytande 

2. Ge vård utan hinder av verksamhetsmässiga och administrativa gränser samt geografiska 

avstånd 

3. Ge vårdpersonalen effektiva och kompetenshöjande arbetsredskap 

4. Sträva efter god resurshållning och ekonomisk effektivitet i verksamheten 

5. Skapa goda förutsättningar för IT i vården 

 

Utöver den nationella IT-strategin så finns det lagar som påverkar på utvecklingen av eHälsa, 

den lag som involverar patientjournalen och därmed är mest relevant för vår studie är 

patientdatalagen. 

4.2 Patientdatalagen (2008:355) 

Patientdatalagen trädde i kraft den 1 Juli 2008 och ersatte vårdregisterlagen och 

patientjournallagen. Patientdatalagen tillämpas inom all vårdregi och reglerar all 

informationshantering inom hälso- och sjukvården. Syftet med lagen är att organisera 

informationshantering så att den tillgodoser patientsäkerhet, god kvalitet och främjar 

kostnadseffektivitet. Lagen reglerar också vilka vårdgivare som har skyldighet att föra 

patientjournal och vilka uppgifter en journal skall innehålla. Nya tillägg i patientdatalagen är 

möjlighet till sammanhållen journalföring som innebär att vissa delar av journalen kan delas 
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mellan läkare, samt att patienter kan spärra åtkomst till vissa delar i sin journal för sin 

vårdgivare. Lagen reglerar också inre sekretess, vilket justerar vilka som får åtkomst till 

journaler med hjälp av behörighetstilldelning och åtkomstkontroll (Socialdepartementet, 

2008). 

4.3 Inera – landsting och regioner i samverkan för eHälsa 

Vi kom tidigt i kontakt med CeHis hemsida som fungerade som en baskälla för information 

kring vår studie. Under studiens gång bildade CeHis tillsammans med Inera en gemensam 

organisation som numera benämns som Inera – landsting och regioner i samverkan för 

eHäsla. På hemsidan beskrivs organisationens arbete: ”Inera koordinerar landstingens och 

regionernas gemensamma eHälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- 

och omsorgspersonal och beslutsfattare”. eHälsotjänster är idag djupt integrerade i hälso- 

och sjukvården och finns närvarande i hela patientens vårdprocess samt i vårdpersonalens 

dagliga arbete. 

 För att få bästa möjliga insyn i Ineras arbete så tog vi kontakt med en representant från 

organisationen som är djupt insatt i projektet ”min journal på nätet”. Intervjun som vi 

genomförde med hen väljer vi att definiera som en informantintervju. Det material som 

intervjun resulterade i kommer vi att presentera löpande i studien och applicera med ett 

helikopterperspektiv i förhållande till övriga respondenters åsikter. 

 Inera verkar inom tre huvudområden, vilka är: Arkitektur & Infrastruktur, Vårdtjänster 

samt Invånartjänster. Nedan följer en illustration över eHälsotjänster i Sverige idag, de 

invånartjänster som vi väljer att presentera är de som vi ansett vara relevanta för vår studie. 

Vårt fokus är som tidigare nämnt ”min journal på nätet” som ingår i kategorin 

invånartjänster.  

Bild 1 – Illustration över eHälsotjänster 
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4.3.1 Arkitektur & Infrastruktur 

Arkitektur handlar om att skapa gemensamma tekniska och logiska förutsättningar för att 

kunna utbyta information inom hälso- och sjukvård på ett enhetligt sätt. Målet är att 

invånaren i slutändan ska få en bättre och mer sammanhållen hälso- och sjukvård och på så 

vis få bättre förutsättningar att bli mer aktiv och delaktig i sin egen vårdprocess. (Inera, 

2014) 

 De gemensamma infrastrukturtjänsterna står för den grund som behövs för att 

informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och säkert sätt. Tjänsterna är 

nödvändiga för att tillgodose lagliga krav på informationsöverföring inom hälso- och 

sjukvård. Målet är att den nationella infrastrukturens modeller för hur information i hälso- 

och sjukvård struktureras ska omsättas i praktiken av huvudmän på nationell, regional samt 

lokal nivå. (Socialstyrelsen, 2009) 

4.3.2 Vårdtjänster 

Vårdtjänster innefattar utvecklingen av tjänster som ger tillgång till information och bättre 

verktyg för vårdpersonal. Tjänsterna fungerar som ett stöd för personalen i det dagliga 

arbetet och leder till ett effektivare och säkrare arbete vilket ökar patientnyttan. (Inera, 2014) 

4.3.3 Invånartjänster 

En central del av den nationella IT-strategin som presenterades 2006 var att stärka 

invånares ställning och inflytande i sin egen vård, samt att ge vård utan hinder av 

verksamhetsmässiga gränser, administrativa gränser eller geografiska avstånd 

(Socialdepartementet, 2008). Invånartjänster fungerar som ett stöd för patienten, 

närstående eller hälsointresserade men också för vårdens anställda. Med hjälp av 

invånartjänster kan patienter få bättre inblick i sin hälsa och ges bättre möjligheter till att 

medverka i de olika vårdprocesserna. Invånartjänster idag håller hög kvalitet, säkerhet vilket 

resulterar i ökad patientsäkerhet. När patienten aktivt kan medverka i sin vård höjs 

motivationen och öppnar upp för ett bättre samarbete mellan läkare och patient (Inera, 

2014). Nedan presenteras de invånartjänster som finns tillgängliga i dagsläget för Sveriges 

samtliga medborgare.  

1177 

1177 är en nationell sjukrådgivningstjänst dit invånare kan vända sig för att få svar på frågor 

relaterade till hälsa och sjukvård, få bedömning av sjukdomstillstånd och ges hänvisning för 

vidare bedömning. Tjänsten finns tillgänglig på telefon samt via webben där besökaren kan 

hitta information om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter samt ställa anonyma 

frågor och få personliga svar. Via hemsidan är det också möjligt att hitta och jämföra 

vårdmottagningar och använda eTjänster för att kontakta vården (1177 Vårdguiden, 2014).  

Mina vårdkontakter 

Mina vårdkontakter är ett samlingsnamn för olika personliga eTjänster. De tjänster och 

funktioner som skall finnas tillgängliga i varje län bestäms av respektive landsting. 

Tjänsterna som mina vårdkontakter kan erbjuda är: möjlighet att boka samt av- eller omboka 

tid för besök, förnya recept, beställa journalkopia, begära intyg, förnya hjälpmedel, få allmän 
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rådgivning, rådfråga sjuksköterskor och beställa utrustning för klamydiaprov (Mina 

vårdkontakter, 2014).  

Min hälsoplan 

Min hälsoplan är en eTjänst som är kopplad till mina vårdkontakter, där patienterna ges 

möjlighet att skapa en hälsoplan i samarbete med sin vårdgivare. Hälsoplanen kan innehålla 

en eller flera aktiviteter som patienten utför och kan sedan återkoppla resultatet direkt till sin 

läkare via tjänsten. (1177 Vårdguiden, 2014) 

Mitt hälsokonto 

E-hälsomyndigheten driver ett arbete med eTjänsten mitt hälsokonto, hälsokontot skulle ha 

varit i bruk sedan hösten 2013 men på grund av en upphandlingstvist mellan Infogo soft och 

Capgemini har arbetet bromsats upp (Pagels, 2014). När hälsokontot väl sätts i bruk kommer 

det att benämnas som “HälsaFörMig”. Tjänsten kommer fungera som ett verktyg där 

patienter kan spara, överblicka och administrera sin hälsoinformation. Det kommer även 

finnas möjlighet att lagra exempelvis vårdinformation som listor över läkemedel och 

vaccinationer samt resultat från hälso- och träningsapplikationer som patienten kan ansluta 

till kontot (Inera, 2014). 

Min journal på nätet 

Den mest aktuella eHälsotjänsten för tillfället är ”min journal på nätet” som nu introduceras i 

ett flertal landstings vårdverksamheter. Eftersom att vår studie bygger på denna tjänst ser vi 

det som överflödigt att beskriva dess funktionalitet även här. I nästa kapitel behandlar vi 

tjänsten mer ingående och presenterar vårt resultat från analysen. 
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5. Min journal på nätet 

Givet de kategorier vi hade i våra intervjuguider kommer vi i detta kapitel att presentera 

resultatet enligt dessa. Under vår analys har det framkommit olika teman som vi sett som 

centrala vid samtliga intervjuer, dessa teman finner vi också som viktiga då de framhäver 

studiens röda tråd och återspeglar innehållet i den relaterade forskningen samt återkommer i 

diskussionen.  

5.1 Journalens påverkan 

Journalföring är en stor del av läkares arbete, respondenterna i vår studie uttrycker att de 

spenderar mellan 30 till 70 procent av sin arbetstid med att föra och läsa journaler. Under 

vår analys har vi fokuserat på två utmärkande teman som resulterat i två frågor: Finns det 

risk att öppna journaler skapar ångest och oro hos patienten? samt Kräver öppna journaler 

mer av läkare?  

5.1.1 Risk för ångest och oro 

Många tidningsartiklar tar upp de risker som finns med journalpublicering, ofta är det läkare 

som uttrycker en oro över att patienter ska känna sig missförstådda, inte ha kompetensen att 

förstå journaltexten eller bli orolig över innehållet. Denna oro återspeglas också i våra 

intervjuer med läkare.  Läkare 3 är tydlig med att det finns övervägande nackdelar med 

öppna journaler och att materialet i journalen är skrämmande för patienten vilket kommer 

att skapa oro och ångest. Läkare 1 instämmer och målar upp ett scenario där en patient 

besöker sin läkare för magont och får en remiss till gynekologen. Patienten blir då nöjd och 

glad medan hon väntar på att bli kallad till nästa undersökning. Under väntetiden kan 

patienten då slappna av och må bra trots att läkaren i remissen skriver att det är misstänkt 

cancer. Gynekologen ger patienten förtur, som därför får en tid snabbt och känner sig 

omhändertagen men blir ledsen när beskedet om cancer kommer. Om patienten hade 

möjlighet att direkt efter sitt första läkarbesök kunna läsa i sin journal och se att läkaren 

misstänker cancer så utsätts patienten för rädsla, oro och ångest under hela väntetiden och 

gruvar sig. Efter besöket hos gynekologen kanske patienten får beskedet att det inte var 

cancer och all denna oro var helt i onödan, vilket är en “väldigt dålig vinst med journal på 

nätet”, avslutar läkare 1.  

 Läkare 2 och 5 tar upp risken med att patienter kan komma att känna sig missförstådda 

och menar att de därför kommer att filtrera sina tankegångar när patienten kan läsa deras 

anteckningar, för att inte förstöra den framtida patient-doktor relationen. Läkare 5 nämner 

att vissa patientgrupper kommer att bli särskilt svåra att journalföra utan att tappa deras 

förtroende, de patientgrupper som lider av en psykisk åkomma eller som ofta söker vård utan 

att man finner någon faktisk åkomma. Vid intervju med landstingsrepresentant 2 beskriver 

hen en konfliktfylld situation vid implementation av öppna journaler i Uppsala där 

läkarförbund anmälde Uppsala läns landsting till “alla myndigheter som går att anmäla till”. 

Landstingsrepresentanten förklarar: 
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“...det har ju spridit sig till hela landet där man lyft upp de man ansåg var risker och gjort det 

till sanningar, (...) bland annat att två patienter i Uppsala blivit så chockade av att läsa sin 

journal att de blivit inlagda på psykiatrin. Det där är skrönor som tidigare var farhågor som 

man nu gjort till sanningar.”  (Landstingsrepresentant 2) 

 

Vidare nämner landstingsrepresentanten att de på lokal nivå fört en diskussion med 

verksamhetschefer för att de i god tid skulle ges möjlighet att bearbeta och tänka och på så 

vis undvika ovannämnda situation. Hen nämner också att i öppna diskussioner är det endast 

de negativa rösterna som hörs men att anonyma undersökningar visar att motståndet inte är 

så stort som man trott. 

 Under vår informantintervju beskriver hen att de gjorts många undersökningar i Uppsala 

där det framkommit att patienterna är väldigt nöjda med tjänsten, att de känner sig väl 

informerade och förberedda när de ska träffa sin läkare samt att informationen är relevant 

och begriplig.  Det har inte heller varit någon “massa av människor som ringt och klagat eller 

varit orolig”. Hen beskriver även “min journal på nätet” som en väldigt framgångsrik reform 

för patienterna i Uppsala. 

5.1.2 Öppna journaler kräver mer  

Att ge patienter tillgång till sin journal via nätet har stor påverkan på läkares journalföring, 

framkommer vid intervjuer med ett flertal läkare. Anledningen till detta grundar sig i ovan 

nämnda oro och ångest som de är rädd ska drabba patienten. Läkare 3 är negativ till att 

patienter kommer att kunna ta del av journalanteckningar och menar att “journalen är mitt 

arbetsverktyg, det är inte patienternas personliga egendom”. Vidare nämner samma läkare 

att det finns övervägande nackdelar med tjänsten, främst eftersom det kommer att innebära 

mer arbete att skriva på ett sätt som gör att patienterna inte misstolkar innehållet. Två andra 

läkare (1 samt 5) poängterar dock att det varit ett krav sedan länge att skriva läsliga journaler 

eftersom patienter haft möjlighet att begära ut sina journaler på papper. 

 Vidare framkommer att den förändrade journalföringen också skapar en påverkan på 

övrig vårdverksamhet eftersom journaler idag fungerar som ett internt 

kommunikationsmedel, vilket nu kommer att försvåras. Läkare 2 och 3 tror att den interna 

kommunikationen kommer att försämras när det kan vara svårt att formulera vaga 

funderingar, vilket kan leda till längre handläggningstider för patienten, påpekar läkare 3.    

 

“Det har ju visat sig att de allra flesta som läser sina journaler är ju kloka människor som 

värderar saker på ett bra sätt och som själv förstår att de inte förstår vissa ord i journalen utan 

att de kan behöva fråga.” (Landstingsrepresentant 2) 

 

Landstingsrepresentant 2 delar inte läkarnas oro över patienternas förmåga att förstå 

journalen utan nämner istället en viss oro att de lokala läkarna kommer vara negativa till 

tjänsten. Dock tror hen att eventuellt motstånd från läkare är något som kommer att kunna 

hanteras. 
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5.2 Patientmötet 

Kommer patientmötet att påverkas av att patienten har tillgång till sin journal och hur 

kommer det i så fall påverkas? Resultatet av vår analys visar på att läkare inte delar vår 

uppfattning om att mötet kommer att förändras. Vi trodde inledningsvis att patienter som 

har tillgång till mer information vill ha större inflytande över sin vård, läkarna hade dock 

svårt att se hur mötet skulle förändas. Den största anledningen till läkarnas åsikt grundade 

sig i att de inte tror att majoriteten av patienterna kommer att nyttja tjänsten. 

Landstingrepresentanterna, som var positiva till tjänsten, hoppas på att den ska leda till ett 

möte mellan jämlika. Läkarna visar dock på en rädsla kring en splittrad syn på sjukdomar 

och att mötet behöver ägnas åt att förklara journaltexten för patienten. 

5.2.1 Ett möte som jämlika 

Landstingsrepresentant 1 beskriver att öppna journaler kommer att förändra mötet mellan 

patient och läkare på ett positivt sätt, ”att man ska känna att det blir mer kvalité i 

patientmötet och att det blir mer partnerskap”. Vidare menar hen att det i första hand 

förändrar vårdpersonalens sätt att jobba när patienten har tillgång till journalinformation 

men nämner också att patienterna kommer att påverkas av förändringen. Framförallt 

kommer det att påverka hur patienterna förbereder sig inför ett besök men också själva 

mötet förändras när patienten har bra fakta att diskutera kring, vilket kan göra att patienten 

kan ställa relevanta frågor “istället för att bara sitta och försöka minnas vad som blivit sagt” 

(Landstingsrepresentant 1). Detta resonemang överensstämmer med åsikten från 

representanten från Inera, hen beskriver att: 

 

“Det kommer att gå mot en större delaktighet från patienten och en mer jämställd relation 

mellan vårdgivare och vårdtagare, på så vis ses inte patienten som en passiv part utan som en 

aktiv part som är med och tar ansvar för sin egen behandling. Den processen är redan igång 

och det tror jag kommer att förstärkas av det här, så att vården kommer behandla patienten 

som en samarbetspart och inte ett objekt.” (Representant, Inera) 

 

Endast en av läkarna (läkare 5) höll med i resonemanget om att mötet kommer att förändras 

på ett positivt sätt och hoppas att patienter kommer att bli mer informerade då de kan läsa på 

och ta del av provresultat innan mötet. Som en konsekvens av detta behöver mötet inte 

inledas med att läkaren läser journalen innantill utan istället hoppas läkaren att diskussionen 

under mötet ska kunna föras på en högre nivå och mer som jämlika. 

5.2.2 Splittrad syn på sjukdomar 

Läkare 1, 2 & 4 ansåg inte att patientmötet skulle förändras på grund av patienters tillgång 

till sin journal via nätet. Läkare 1 tror inte att så många kommer att läsa journalen och att det 

därför inte kommer påverka mötet men uttrycker ändå en oro över att patienten kommer ges 

tillgång till att läsa journalen utan samrådan med läkare. Läkare 2, 3 samt 4 instämmer och 

påpekar att det finns en rädsla av att behöva förklara sig samt att en splittrad syn på 

patientens sjukdom eller upplevda sjukdom skulle kunna leda till negativa reaktioner. En 

läkare förklarar: “...det man kanske också måste förstå som patient är ju att det här är helt 

valida medicinska funderingar, men jag kan tänka mig att det nog lätt kan bli någon slags 
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dålig kemi mellan patient och läkare” (Läkare 4). Läkare 3 menar att hen redan är väldigt 

öppen i sitt samtal med patienten men är ändå övertygad om att mötet kommer att förändras 

negativt på grund av en ökad oro som kan drabba patienten vid läsning av journaler: 

 

“Det jag är rädd för är ju som sagt att jag får sitta och ägna mötet åt att sitta och förklara: hur 

tänker du där? Varför skriver du så? Här har du skrivit att du misstänker tuberkulos men du 

tänker cancer, jag vill ha helkropps-CT, jag vill ha (...), jag vill ha allt.” (Läkare 3) 

5.3 Utveckling av vården? 

Vår studie har syftat till att undersöka huruvida “min journal på nätet” utvecklar vården och 

studera: hur ser denna utveckling ut? Vi har kommit fram till att patienten är den 

gemensamma nämnaren i denna utveckling. Utvecklingen leder till att patienten får en ny 

roll och denna nya roll ger mer makt åt patienten, vilket blir tydligt i och med den 

perspektivförskjutning som det pratas om. 

5.3.1 Mer makt åt patienten 

Landstingsrepresentant 1 och 2 delar samma åsikt kring huruvida min journal på nätet leder 

till en utveckling av vården, de benämner det som en positiv och bra tjänst. Tillgång till 

journalen är ett sätt att ge mer makt till patienterna och genom mer insyn kan patienten 

också bidra mer själv, uttrycker landstingsrepresentant 1.  

 Läkare 2 visar samtycke och kommenterar att om patienten är mer påläst och medveten 

om sin sjukdom så kan man föra en diskussion kring behandlingar, utredningar och 

begränsningar. Ingen av de andra läkarna ser hur just denna tjänst skulle kunna bidra till en 

utveckling av vården. Läkare 3 anser att det finns bättre sätt att på ett mer effektivt och 

billigare vis engagera patienter i sin egen vård, medan läkare 4 påpekar att tjänsten bör 

finnas men inte är utvecklande i sig och ifrågasätter hur IT egentligen kan ändra saker till det 

bättre. 

 Representanten från Inera är av åsikten att “min journal på nätet” utvecklar vården: 

 

“Jag tror framförallt att det [min journal på nätet] utvecklar patientens roll, jag tror även att 

det utvecklar vården och jag tror att det är en väldigt viktig signal att dokumentationen är 

öppen och tillgänglig för patienten. Även om det är tråkig och obegriplig information så tror 

jag att själva signalvärdet av att man har tillgång till det om man vill är väldigt viktig, att det 

inte finns något som är hemligt eller dolt så det tror jag kommer att öka patienternas 

förtroende för vården när man känner att man kan få följa allt som görs kring mig själv.” 

(Representant, Inera) 

 

Citatet ovan anser vi beskriva paradigmskiftet inom sjukvården på ett bra sätt. 

Representanten från Inera sätter ord på hur “min journal på nätet” önskas utveckla och 

påverka hälso- och sjukvården. Hen uttrycker att tjänsten utvecklar patientens roll i sin egen 

vård, vilket kan beskrivas som en perspektivförskjutning. 
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5.3.2 En perspektivförskjutning 

“En förhoppning är att invånarna ska ta större ansvar, att man ska se det som att det inte är 

vården som ska fixa min hälsa, det är jag som ska fixa den själv först och har jag otur och ändå 

blir sjuk, det är då vården ska komma in.” (Landstingsrepresentant 1) 

 

Bild 2 - Illustration över patientrollens perspektivförskjutning (Källa: Zetterström, 2014) 

 

I frågan om hur framtidens vård kan komma att se ut så hamnar patientens roll i fokus. 

Landstingsrepresentant 1 påpekar att det finns en tanke från nationellt håll om att patienten 

inte bara ska vara i centrum utan att patienten nu ska bli en aktiv partner, som illustrationen 

(bild 1) ovan visar. På så vis formas ett samarbete mellan läkare och patient där båda parter 

jobbar tillsammans. Vidare menar hen att det är just denna perspektivförflyttning man vill åt, 

vilket bottnar i en förändring i samhället som leder till att andelen äldre människor kommer 

att öka och troligtvis kommer fler att behöva vård i livets slutskede samtidigt. För att kunna 

erbjuda vård till den patientgruppen kommer samtliga patienter att behöva göra mer själv. 

Landstingsrepresentant 2 instämmer i resonemanget om att egenvård kommer att öka och 

trycker även på att detta förändrar hur vårdprocessen fungerar idag:  

 

“...alla vet att först måste man sitta i kö för att få prata med någon, och sedan får man en tid 

och måste kanske åka en timme till hälsocentralen och sitta i väntrummet en halvtimme för 

ett besök på tio minuter. Så det är sådant som kommer att förändras jättemycket...” 

(Landstingsrepresentant 2) 

 

Landstingsrepresentanten förklarar hur vårdprocessen kan komma att se ut i framtiden: 

 

“Om man tänker att man följer en patients resa genom vården så kan eHälsa i ett första skede 

vara en portal, mina vårdkontakter kommer utvecklas till en sådan med ingång via 1177 där du 

kanske börjat med att söka forskningsbaserad information om dina symtom. Om det verkar 
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oroande och du vill boka ett läkarbesök kan du göra det via en säker inloggning via mina 

vårdkontakter, därefter går du på ett besök och träffar en läkare, samma dag eller dagen efter 

kan du kolla vad som skrevs i min journal, blev det här rätt? Sen kanske du går på ett 

återbesök eller får återkoppling på annat sätt, antingen via mina vårdkontakter eller vad ni 

kommit överens om, om det visar sig att du måste läggas in och opereras så ska alla vårdens 

system hänga ihop (...) sen när du kommer hem kan du få ditt träningsprogram och allt som 

händer direkt via mina vårdkontakter. (…) Det är allt det här som är eHälsa i min värld.”  

(Landstingsrepresentant 2) 

 

Landstingsrepresentant 2 målar upp ett scenario som på ett bra sätt beskriver hur eHälsa kan 

införlivas i patientens vårdprocess. Vi anser att det är viktigt att förtydliga att eHälsa är ett 

större begrepp än vad man tänker sig vid en första anblick och att det finns en mängd 

användningsområden där eHälsa går att applicera för att underlätta vården. Scenariot som 

hen beskriver ger en inblick i hur framtidens vård skulle kunna se ut. 

5.4 Framtidens vård 

För att kunna besvara vår frågeställning (hur kan denna utveckling förstås?) så fick 

framtidens vård ett stort utrymme under våra intervjuer. Vi fick fram ett varierande resultat 

med mycket intressanta tankar, 4 av 5 läkarrespondenter såg eHälsa som centralt i 

framtidens vård medan endast en läkare såg på denna utveckling som något negativt. 

Funktioner som läkarna presenterade som önskvärda kunde vi koppla till det personliga 

hälsokontot “HälsaFörMig” som nämndes tidigare under kapitlet “eHälsoutveckling i 

Sverige”. Vi har kommit fram till två påståenden som vi anser sammanfattar vad våra 

respondenter tror om framtidens vård, nämligen att virtuell kommunikation underlättar 

samt att patientinvolvering leder till högre säkerhet. 

5.4.1 Ett personligt hälsokonto 

Som en del av framtidens vård nämns det personliga hälsokontot som något önskvärt. Läkare 

1 anser att det är en tjänst som borde ha funnits tillgänglig för länge sedan med funktioner 

såsom möjlighet för patienter att kunna boka tider, ta del av labbresultat, fylla i personliga 

uppgifter samt föra delar av journalen själv. Nedan beskrivs läkarens resonemang: 

 

“Varför ska jag skriva in att patienterna röker? Varför ska jag skriva in att patienten har sex 

och är homosexuell? Det kan ju patienten skriva in själv i ett hälsokonto och sen kan jag få 

läsa det. För det där behöver inte jag lägga mig i, det där kan jag ju slå upp när det passar.” 

(Läkare 1) 

 

Även Läkare 5 önskar att patienter ska ges möjlighet att skriva delar av journalen själv, samt 

samla in olika typer av mätvärden med hjälp av godkända appar som kommunicerar med 

sjukvårdens system som är möjliga att växla och kommentera:  

 

“Det man skulle kunna drömma om är ju naturligtvis på diabetessidan, att det skulle komma 

apparater som mäter blodsocker i real tid och doserade insulin automatiskt, samtidigt som det 

kommunicerade med våra system så vi kan monitorera.” (Läkare 5) 



 

 27 

 

Läkare 3 uttrycker dock en oro över att signering av uppgifter som patienten lägger in i 

systemet kommer att ta för mycket tid: 

 

“Frågan är vem som ska sitta och signera det? Ska jag sitta och signera när de har tagit ett 

blodtryck? Då kommer jag att få ett meddelande varje gång patienten lagt in någonting. Jag 

har 3000 patienter. 3000 patienter, ska jag då sitta och signera varje gång de lagt in 

någonting. Som de är nu så får jag ett meddelande *pling* så plingar det till och då har jag en 

ny sak att signera i journalsystemet, där det finns en signeringslista. Där kommer det in 

mellan 80 till 100 saker per dag [...] och det har jag 45 minuter per dag att administrera. Så 

visst kan de ha ett hälsokonto men det ska inte vara knutet till vårdcentralen för vi har fullt 

upp att hålla reda på våra egna värden kan jag säga.” (Läkare 3) 

5.4.2 Virtuell kommunikation underlättar 

Vid diskussion om framtiden kom även virtuell kommunikation mellan läkare och patient på 

tal, vilket flera läkare var positiva till.  Läkare 1 nämner att hen gärna kommunicerar virtuellt 

med sina patienter men att den tekniska utvecklingen inte tillåter det eftersom: “CeHis och 

en hel del myndigheter har en massa åsikter om sekretess som krånglar till det”. Läkaren 

fortsätter: “...varför ska inte jag kunna skypa med mina patienter och varför ska jag inte 

kunna maila med min patienter, det är väl upp till mig och min patient”. Hen betonar dock 

att det är viktigt att det första mötet sker personligen men att virtuella möten passar utmärkt 

för uppföljning av exempelvis sjukskrivningar, demens och depression. Även Läkare 5 är 

positiv till virtuell kommunikation eftersom de kan innebära att patienten slipper en 

besvärlig resa till sjukvården.  

 Läkare 3 vill dock helst inte se eHälsa som en del av framtidens vård då hen “inte tror på 

eHälsa överhuvudtaget” Läkaren som tidigare arbetat på ett sätt som inkluderar virtuell 

kommunikation beskriver detta som “ett veritabelt helvete”. Vidare påpekar läkaren vikten av 

träffa en person i kött och blod som hen tror att de allra flesta vill göra om de själv får välja. 

Nedan beskriver läkaren vikten av att läkare träffar sina patienter personligen: 

 

“När jag går ut i väntrummet för att hämta en patient så samlar jag in så himla mycket 

information, bara när jag ser hur patienten reser sig upp, hur kommer patienten emot mig? 

Hur är handslaget? Vad andas patienten? Hur ser hon ut? Har hon fläckar på kläderna?” 

(Läkare 3) 

 

Precis som läkare 3 uttrycker så finns det tillfällen då virtuell kommunikation inte är 

passande och andra tillfällen då det kan underlätta. Vi anser att det är viktigt är vårdpersonal 

lyckas skapa en känsla för vilka möten som gynnas av virtuell kommunikation och vilka som 

missgynnas. Det största ansvaret har läkaren som behöver göra rätt val baserat på patientens 

IT-kunskap och mötets karaktär.  

5.5 Att ge patienten större ansvar 

Som vi nämnde tidigare är patienten en central del i den pågående utvecklingen av hälso- och 

sjukvård. Patientinvolvering och större ansvar över sin egen vård gör patienterna mer 
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motiverade att hålla sig informerade och därmed kan de bidra mer. En förhoppning är att 

patientens säkerhet ska öka då patienten själv kan få en överblick över sin hälsa. Fast är 

patienterna verkligen redo för det ansvar som läggs på dem? Har de kunskapen som krävs 

för att förstå vad som är bäst för dem?  

5.5.1 Involvering av patienter ger högre säkerhet 

Läkare 1, 4 och 5 är överens om att patienten självklart bör ha större ansvar, inflytande och 

ökad involvering i sin egen vård. eTjänster såsom “min journal på nätet” skapar en möjlighet 

att på ett helt nytt sätt involvera patienten till att ansvara, menar läkare 4 och 5. Patienten 

skulle kunna få en överblick över vårdhändelser och kontrollera att det som skrivs är korrekt, 

bevaka att remisser gått iväg och ta del av planering, förtydligar läkare 5. Denna förändring 

av patientperspektivet känns passande i tiden då det finns många sjukdomar som patienten 

själv kan göra något åt, så som högt blodtryck, diabetes och blodfetter, genom kost och 

motion, uttrycker läkare 4. Vidare förklarar hen att patienten kanske skulle kunna involveras 

till att ta sina egna prover i vissa fall. Läkare 1 menar att ge större ansvar till patienten leder 

till ökad jämlikhet: 

 

“Om du kommer till doktorn och vill ha en sjukskrivning och så säger jag nej, jag menar vad är 

det för jämlikhet. Du ska väl ha rätt att sjukskriva dig om du tycker det är nödvändigt, vad har 

jag med det att göra?” (Läkare 1) 

 

Landstingsrepresentant 2 nämner att patientsäkerheten är något som kan förbättras när 

patienter ges tillgång till mer information om sin vårdprocess, eftersom de “själva kan hålla 

reda på vilka prover som är tagna och fråga om det är något de inte förstår sig på”.  

 Läkare 2 uttrycker oro kring större patientansvar och påpekar att vissa läkare upplever det 

jobbigt med större ansvar för patienterna, att de ska ta beslut fast de kanske inte förstår. Hen 

menar att patienter kanske inte är kapabla till att ta alla dessa beslut som ska läggas på dem, 

att de ibland kanske inte är medvetna om vad som är bäst för dem. 

 Läkare 3 anser att patienten redan är involverad och förtydligar att hen ser på 

patientmötet som en förhandling och försöker se till att patienten känner en delaktighet i 

beslut som tas. Hen tror att detta är en generationsfråga, att nyutbildade läkare mer ser sig 

som konsulter och mötet som en förhandling.  

5.6 Avslutande reflektion 

Givet den information vi samlat in under våra intervjuer har det blivit tydligt för oss att 

hälso- och sjukvården är under förändring. Förändringen påverkar främst patienter men 

även läkare och annan vårdpersonal. Implementeringen av “min journal på nätet” har väckt 

både oro och rädsla men även förhoppningar om en mer jämställd vård. Det finns de som 

anser att öppna journaler kommer att kräva mer av läkarna och leda till en försämrad 

patient-läkare relation. Andra kan se fördelarna med ökad patientinvolvering som skulle 

kunna leda till högre säkerhet och mer makt till patienten. Även om respondenterna var 

övervägande positiva eller accepterande till utvecklingen trots att vi kunnat ana viss 

negativitet är det tydligt att det finns en viss problematik som måste lösas för att vi ska kunna 

uppnå den sjukvård som politikerna önskar. 
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6. Sjukvård 2,0 

Sjukvård 2,0 är ett sätt att beskriva den verklighet som vården utvecklas mot, den vård som 

paradigmskiftet övergår i och där eHälsa har en central roll. Paradigmskiftet som vi nämnt 

upprepande genom studien syftar till den förändring av hälso- och sjukvården som sker just 

nu. För oss så står sjukvård 2,0 för den nya versionen av sjukvård där gamla strukturer 

ifrågasätts och teknik ges större utrymme. Detta innebär nya tillvägagångssätt för 

kommunikation, mer involvering av patienter i sin egen vård, en förändring av läkaryrket till 

att likna en konsulttjänst samt att sjukvården flyttas in i våra hem. En förhoppning är en mer 

öppen och transparant hälso- och sjukvård. Fast vad krävs för att vi ska nå dit? Det är en 

fråga som vi haft med oss genom hela studien och i detta kapitel strävar vi efter att svara på 

den frågan samt våra två frågeställningar.  

6.1 Paradigmskiftet 

I och med att “min journal på nätet” inte ännu är en nationell tjänst har en majoritet av 

Sveriges befolkning inte någon vetskap om dess existens. Detta tog landstingsrepresentant 2 

upp under intervjun och påpekade att när tjänsten väl lanseras och marknadsförs är det 

“bara en tidsfråga innan patienterna kräver att få tillgång till sin journal på nätet”. Detta ser 

vi som en självklarhet, vi tror att denna nya teknik kommer att accepteras fort och snabbt bli 

något av ett beroende och resultera i att användarna kräver tillgång till den. Denna 

förändring kan kopplas till det paradigmskifte som pågår i andra delar av samhället. Vargo & 

Lush (2004) menar att tiderna har förändrats och att fokus skiftat från materiella produkter 

till immateriella tjänster. Leif Lyttkens, läkare och projektledare på Sustains, instämmer då 

han under en intervju med Weilenmann (2014) påpekar att “alla i samhället går mot 

elektronisk kommunikation” (s. 30) och ger exempel på myndigheter, banker och resebyråer. 

Han förklarar också hur infrastrukturen inte är ett problem eftersom den redan existerar och 

de flesta patienter äger datorer, har bredband samt god IT-kunskap. I de flesta fall får vi 

känslan av att det är befolkningen, i detta fall patienterna som accepterar denna förändring i 

större mån än läkare och övrig vårdpersonal. Läkare 5 tar upp just detta: “patienten är 

snabbare än personalen oftast” och landstingsrepresentant 1 delar åsikten och ger en orsak 

till varför, hen menar att det blir en invaneperiod för vårdpersonalen och det kan upplevas 

som att de blir granskade när patienterna ges direkt insyn i deras arbete. Vi har förståelse för 

det respondenterna uttrycker, eftersom det blir en omställning när vårdpersonalens 

arbetsdag förändras och djupt inrotade vanor måste anpassas till nya situationer. Vi är dock 

säkra på att detta är en förändring som är här för att stanna. Har de slutna journalerna en 

gång öppnats för patienterna så går det inte att ta tillbaka, läkare måste alltså acceptera 

utvecklingen, följa den och lära sig jobba efter dess villkor. Våra tankegångar stödjs av 

representanten från Inera, som vid vår intervju nämnde att “mitt intryck av att ha träffat 

läkare och verksamhetschefer är att det är en långsamt positiv attityd då man inser att det 

här går inte att stoppa, vare sig man vill det eller ej så är det bara att bita ihop och göra det 

bästa av situationen.” 
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6.2 Sjukvården som tjänst 

Omställningen gör att sjukvården blir ett utpräglat tjänsteföretag som levererar till kund 

(Vargo & Lush 2004; Weilenmann 2014). Tjänsterna definieras som en tillämpning av 

specialiserad kompetens genom gärningar, processer och prestationer till förmån för en 

annan enhet eller för enheten själv (Vargo & Lush, 2004). En av våra läkarrespondenter 

(läkare 3) reagerar på att vi benämner “min journal på nätet” som en tjänst och tycker att 

man inte kan benämna det på så sätt eftersom vården ”inte är ett snabbköp eller en 

klädbutik”. Läkare 1 vill också framföra en oro kring att vården betraktas som en leverantör 

av tjänster och påpekar att “...sjukvården är ju ingen tjänst som patienten söker och som 

patienten konsumerar, utan sjukvården är ju en verksamhet som ska prioriteras utifrån 

prioriteringsutredningen. Och då räcker inte resurserna till för att folk ska kunna shoppa 

sjukvård hur som helst”. Dessa två läkares syn på vården som en tjänst vittnar om att 

utvecklingen som sker har förändrat de tjänster, roller och ansvar som länge varit traditioner 

inom hälso- och sjukvården. Den negativitet som vi kan utläsa från läkarna kan möjligen 

grunda sig i en rädsla att tappa auktoritet när läkaryrket börjar likna en konsulttjänst som 

handlar om att guida och ge patienten råd kring egenvård.  

6.3 Framtidens vård - tillgänglig för alla? 

Berner & Moss (2005) beskriver att hälso- och sjukvården befinner sig i en tidsperiod där de 

är mottagliga för förändring samt att ny teknologi i kombination med stöd från vårdgivare 

såväl som vårdtagare gör förändringen möjlig. Som vi tolkar det stödjer båda 

landstingsrepresentanterna denna tankegång, vilket känns rimligt då de inte skulle arbeta för 

att införa tjänsten ifall de inte såg tjänsten som något positivt eller ansåg att patienterna inte 

var redo för denna förändring. Som tidigare nämnt uttrycker Flatley Brennan et al. (2010) 

också att patienterna är redo för förändringen samt att de redan påbörjat utvecklingen själv i 

viss mån genom att exempelvis nyttja teknik som finns tillgänglig via mobila appar. 

 Som vi nämnde ovan pekar framtidens vård mot att patienterna blir allt mer involverade i 

sin vårdprocess. Att ge patienten tillgång till sin journal ger patienten mer makt och ökad 

insyn vilket gör att patienten också bidrar mer själv till sin hälsa och sjukvård. Det gör att 

patienten kan bli mer delaktig i sitt möte med läkaren och förstående för den information 

som läkaren lämnar, vilket i sin tur bör leda till att det skapas bättre förutsättningar för 

bättre egenvård. Vi tog i resultatet upp hur läkare 4 påpekade att det idag finns många 

sjukdomar som patienten själv kan åtgärda genom kost och motion, vår tanke är att en 

patient som blir mer involverad i sin vård också får mer kunskap gällande exempelvis vilka 

värden som är bra eller avvikande vilket bör öka motivationen att förbättra och underhålla 

dessa.  

 En viktig aspekt att hålla i åtanke är att inte hela Sveriges befolkning har möjlighet att 

använda denna tjänst och det är av allra största vikt att komma ihåg dem. 

Landstingsrepresentant 1 redovisar att 11 procent av Sveriges befolkning inte har tillgång till 

internet hemma. Det är därmed viktigt att komma ihåg denna patiententgrupp vid utveckling 

av framtidens vård för att hela Sveriges befolkning ska kunna erbjudas en likvärdig hälso- 

och sjukvård. Läkare 3 tar upp en risk med just detta och ställer sig frågan: “vem är det som 

kommer nyttja den här möjligheten? Jo, det är de som har högre utbildning, högre social 



 

 31 

klass och som kan IT”. Läkaren fortsätter med att påpeka hur hen redan anser att dessa 

patienter redan tar upp för mycket tid, vilket leder till att de gamla och psykiskt sjuka 

hamnar på efterkälken. Patienter som faktiskt behöver vården mest, de svagaste i samhället, 

prioriteras bort. Vi ser en påtaglig risk att denna problematik leder till en digital klyfta som 

diskriminerar den minoritet som inte kan ta del av utvecklingen. Vi vill poängtera att det är 

viktigt att erbjuda dem ett alternativ som motsvarar de fördelar som eHälsa innefattar, för att 

undvika det avstånd som är påväg att skapas mellan de olika patientgrupperna.  

6.4 Osignerade journaler bromsar utvecklingen 

Något som varit närvarande under hela arbetet med publicering av journaler på nätet är 

diskussionen kring huruvida man ska visa osignerade journalanteckningar eller endast 

signerade. De aktanter som hörts i diskussionen är läkarförbundet som är negativa till att 

visa osignerade journalanteckningar samt politiker som vill slopa det nuvarande kravet att 

endast visa signerade anteckningar (Krey, 2012). I vår intervju med landstingsrepresentant 2 

framkommer att det förts en dialog med länets verksamhetschefer gällande just huruvida 

man ska visa osignerade journalanteckningar. Resultatet av detta visade att i den öppna 

diskussionen var det endast röster emot som hördes men i en sluten omröstning med 

mentometerknappar så var ⅔ positiva eller försiktigt positiva. “Så det säger ju någonting om 

att motståndet finns men är inte lika stort som vi tror, och de som är mest skeptiska eller 

ängsliga är också de som hörs i debatten”, menar landstingsrepresentanten. Anledningen till 

att man vill att osignerade journalanteckningar ska visas beror på att signering kan dra ut på 

tiden beskriver representanten från Inera. Det nuvarande kravet på signering har inneburit 

att patienter behövt vänta i flera månader på tillgång till sin journal eftersom sjukvården inte 

prioriterat att signera den.  

 Dock har det nyligen gjorts en utredning, rätt information i vård och omsorg som 

innehåller skarpa förslag med den gemensamma nämnaren att underlätta 

informationsutbytet inom vården. Utredningen föreslår bland annat att alla möjligheter om 

att besluta om sekretess och tystnadsplikt mot patienten ska tas bort, som en del i detta ingår 

att slopa kravet på signering då det ses som en alltför tidskrävande arbetsprocess (Åsgård, 

2014). Representanten från Inera menar att det nya lagförslaget innebär att alla hinder som 

stoppar utlämning av journaler på nätet nu faller, samt att ifall lagförslaget går igenom 

kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningarna i samma stund som de skrivs 

(ibid.). 

6.5 Kommunikationen brister 

Vid våra intervjuer så framkommer det att läkare ofta ser en svårighet med att journalföra i 

öppna journaler på grund av att de tror att patienter komma att kunna läsa tidiga 

tankegångar och bli oroliga. Läkarna beskriver att det kommer vara svårt att skriva ned 

“skrämmande” ord såsom cancer eller TBC men att det dock kan vara nödvändigt för att 

informera kollegor om vad de misstänker. Fyra av fem läkarrespondenter uttrycker detta som 

ett av de största problemen med “min journal på nätet”. Vad de inte känner till är att det 

finns en funktion som döljer tidiga tankegångar. Funktionen innebär att anteckningar som 

kategoriserats med sökordet “tidiga hypoteser” inte är tillgängliga för patientens åtkomst 
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(Inera, 2014). En artikel på Itivarden.se vittnar om att fler läkare saknar kunskap om att just 

den funktionen finns. Pagels (2013) har intervjuat två läkare från Uppsala län som har 

praktisk erfarenhet av tjänsten men ändå saknar vetskap om funktionen. Detta stärker vår 

uppfattning om att många läkare verkar omedvetna om funktionen. Vi kan tänka oss att detta 

grundar sig i en bristande användarvänlighet, vilket är en viktig del när det kommer till 

utveckling av ny teknik inom eHälsa (Scandurra, 2013). Tekniken bidrar med en inbyggd 

komplexitet och just därför måste tekniken vara utformad så att dess användare förstår den. I 

och med teknikens utveckling inom sjukvården så har nya roller uppstått, tekniken ersätter 

därmed inte någon befintlig roll utan formar istället en ny. Denna nya roll har ersatt några av 

de tidigare funktionerna som nu finns i ett nytt format och även bidragit med nya funktioner 

för både patienter och läkare. Vi anser att den nya roll som tekniken har samt de funktioner 

som den bidrar med är nödvändig för att förverkliga de uttalade visioner som finns för 

framtidens hälso- och sjukvård i bland annat CeHis handlingplan för 2013-2018.  

 Vi började tidigt reflektera över den problematik kring användarvänlighet som resulterat i 

denna omedvetenhet om viktiga funktioner och tycker det är konstigt att något som upplevs 

som ett så pass stort problem faktiskt har en lösning som läkarna inte känner till. Vi passar 

därför på att fråga Ineras representant under vår informantintervju ifall det finns några 

nationella riktlinjer gällande hur landstingen ska introducera “min journal på nätet” till 

vårdpersonal. Hen beskriver att det för tillfället inte finns några riktlinjer, det finns dock ett 

nationellt regelverk för implementation av tjänsten. Regelverket beskriver hen som “inte 

jättebra” på grund av att cirka hälften av reglerna är obligatoriska och hälften valbara, vilket 

innebär att implementationsprocessen skiljer sig mellan olika landsting och även tjänstens 

utformning. Problematiken beskrivs: 

  

“…det gör att varje landsting måste göra sin egen tillämpning av det här regelverket och det 

gör att det kommer att se olika ut i olika delar av landet. Alltså tjänsterna för att läsa sin 

journal det kommer ju att vara nationella framöver och det innebär ju att man utgår från mig 

som individ. Så om du sökt vård i Norrbotten, Skåne, Uppsala och Stockholm så kommer 

dokumentationen att visas på olika sätt, och det blir ju jätteförvirrande för mig som invånare. 

Det var dock det enda sättet för oss att komma vidare men vi tror att det kommer att komma 

en opinion så småningom som kommer att kräva ett enhetligt regelverk, så regelverket 

kommer säkert att versionshanteras på samma sätt som tjänsterna framöver så det blir mer 

enhetligt.” (Representant, Inera) 

 

Med tanke på det vi redovisat ovan drar vi slutsatsen att det finns en stor problematik kring 

kommunikationen mellan inblandade aktanter. Informationen som Inera besitter går ut i viss 

mån ut till landstingen där det sedan “fastnar”, vi anser att det är uppenbart att tydligare 

riktlinjer krävs från Inera som talar om hur tjänsten ska introduceras till läkare och annan 

vårdpersonal.  Vi uppfattar det som att Inera har en klar bild av vad de vill uppnå med 

tjänsten men de lyckas inte förmedla det till läkarna, därför blir läkarna oroliga och i viss 

mån negativa när de inte får det helhetsperspektiv som behövs för att förstå fördelarna med 

“min journal på nätet”. I vår intervju med landstingsrepresentant 1 beskriver hen att de är 

medvetna om detta problem: 
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“Det kan ju vara något som man måste ta omhand när man kan starta upp det här... att finns 

den tron måste vi ju ändå hantera den. Det är ju den känslan som vi ser, det behövs att folk 

blir upplysta eller vad man ska säga, att de får mer kunskap för att man ska känna att det här 

kanske inte är så farligt.” (Landstingsrepresentant 1) 

 

Vår uppfattning är att det läggs mest fokus på att förmedla information om tjänsten till 

patienterna, vilket vi tycker är att börja i fel ände. Det är trots allt läkare och annan 

vårdpersonal som kommer att möta och arbeta med tjänsten dagligen. Ifall patienten har 

förtroende för sin läkare som i sin tur har negativ attityd till “min journal på nätet” kommer 

förmodligen patienten att ta efter läkarens attityd. En läkare med den negativa attityden 

öppnar möjligen inte upp till diskussion kring journalen på samma sätt som en läkare med 

positiv attityd vilket då gör att man går miste om en av de största fördelarna med öppna 

journaler på nätet. Nämligen att involvera patienten i sin vårdprocess genom att låta den bli 

en del av “teamet”. En läkare som uppmuntrar sin patient att använda tjänsten kommer 

troligtvis att leda till att patienten bildar en positiv attityd till att ta del av sin journal och på 

så vis bli mer involverad i sin vård. 

6.6 Hur säkra är öppna journaler? 

Ytterligare en problematisering som påtalats i och med “min journal på nätet” är den 

tekniska säkerheten. Landstingsrepresentant 2 för ämnet på tal och berättar om att det finns 

de som oroar sig för att journalutdrag skulle kunna hamna på andra ställen på internet, så 

som YouTube exempelvis. Hen påpekar också hur inget som vi lagrar i våra “burkar” och som 

går via fiber är 100 % säkert, så den risken finns alltid vad du än gör på nätet. 

Fortsättningsvis funderar hen över säkerheten idag när det kommer till journaler: 

 

“...då kan man ju samtidigt säga så här, att idag är det många som begär journal utdrag via 

papper. Och då kan man fundera hur hundraprocentigt säkert det är, för då är det någon som 

ska kopiera papper, vika ihop, skriva rätt adress och posta. Det kan bli fel där också.” 

(Landstingsrepresentant 2) 

 

Säkerhet har alltid varit en prioriterad fråga vid arbetet runt journaler, att skydda patientens 

integritet är ett måste för att patienter ska känna sig säkra “i händerna” på vården. I takt med 

att journalen har utvecklats så har också kravet på säkerhet förändrats, tidigare behövde 

journalerna endast skyddas mot obehörig vårdpersonal, numera finns det risk för en mängd 

olika intrång från obehöriga personer vilket gör säkerhetsfrågan kring “min journal på nätet” 

uppmärksammad. Trots att säkerheten kring journalerna kräver mer i dagens uppkopplade 

samhälle så finns det också bättre teknik för att skydda de uppgifter som ligger ute på nätet.  

 Ytterligare en aspekt kring säkerheten är patientens egen säkerhet, som skulle kunna få 

både positiva och negativa konsekvenser i frågan om publicering av journaler på nätet. Om 

patienten själv har möjlighet att kontrollera uppgifters riktighet i sin journal så kan de 

åtgärda eventuella fel samt ställa frågor ifall de inte förstår, vilket ökar patientsäkerheten. I 

resultatet presenterade vi att läkare var oroade kring detta ökade ansvar då de såg en möjlig 
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negativ konsekvens om patienter ska behöva ta beslut kring sin vård när de kanske inte är 

kapabla eller har kunskap till att ta de besluten. Genom att bemyndiga patienten kan det i 

framtiden komma att innebära en förändring i organisationer som påverkas av beslut som tas 

av hälso- och sjukvården. Ett exempel är att det kan innebära att försäkringskassan kan 

behöva bedöma en sjukskrivning utfärdad av patienten själv, vilket får oss att fundera kring 

hur ”korrekt” individens bedömning är. Även om det finns de som kommer att göra en riktig 

bedömning av sitt eget tillstånd så tror vi att de finns andra som kommer att utnyttja 

systemet. Därmed kommer den utveckling som sker inom hälso- och sjukvården antingen att 

skapa en förändring i alla organisationer som påverkas av vården, eller så kommer 

utvecklingen inom vården att hållas tillbaka och avstanna på grund av rädsla för de negativa 

konsekvenserna. 
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7. Slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka hur vårdens utveckling sett ut och hur framtidens 

vård kan komma att utvecklas genom eHälsa. Detta syfte resulterade i våra två 

frågeställningar; Hur bidrar “min journal på nätet” till en utveckling av vården? Hur kan 

denna utveckling förstås? Vår insamlade data anser vi givit oss god inblick i utvecklingen av 

eHälsa och därmed har vi de förutsättningar som krävs för att svara på dessa 

frågeställningar. Studien har utmynnat i följande slutsatser: 

● Vi har identifierat en kommunikationsmiss där information inte når hela vägen ut till 

de yrkesverksamma läkarna som “min journal på nätet” introduceras till. Vi anser att 

det behövs tydligare riktlinjer från politiskt håll gällande introduktion av tjänsten på 

en nationell nivå för att underlätta i implementationsprocessen. Skulle läkarna få 

korrekt och fullständig information redan från början så går det att undvika den 

negativitet som uppstått då läkarna antagit att tjänsten kräver en stor förändring i 

deras arbetssätt, som de tror ska leda till mer arbete och försämrad intern 

kommunikation. 

● Den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården går inte att stoppa! Har de 

slutna patientjournalerna en gång öppnats upp för patienten så går inte denna 

förändring att stoppa och vända. I takt med att “min journal på nätet” introduceras i 

fler och fler landsting så kommer kraven från patienten att öka, de kommer kräva mer 

information på ett lättillgängligt sätt.  

● Det är av yttersta vikt att i denna utveckling hålla i åtanke att det finns en risk för 

digitala klyftor, att den minoritet i Sverige som inte har tillgång till dator, bredband 

eller kunskap blir uteslutna och bortprioriterade inom vården. De som är i störst 

behov av vården, nämligen äldre och psykiskt sjuka riskerar att hamna utanför, även 

tekniskt okunniga är en patientgrupp som riskerar att bli del i denna digitala klyfta. 

● “Min journal på nätet” är början på en utveckling som kommer att förändra och 

påverka vården under en lång tid. Tjänsten är ett första steg i att få patienten mer 

involverad i sin egen vård vilket kommer leda till mer kunskap och höjd motivation. I 

och med detta får patienten en ny roll i sin vård där egenvård är centralt. På så vis 

flyttas en del av vården ut från vårdinstitutionerna och in i hemmen. 

7.1 Framtiden i våra ögon 

Det är svårt att ta ställning till hur den ideala tjänsten för öppna journaler bör vara designad, 

baserat på den information vi tagit del av tycker vi att “min journal på nätet” är utformad på 

ett bra sätt med tanke på de förutsättningar som finns. Vi får en uppfattning om att det ännu 

inte är en färdig tjänst utan mer en del av något större som ännu inte är förverkligat. När det 

personliga hälsokontot lanseras, som är planerat för framtiden, så kommer patienten att ha 

större nytta av tillgång till sin journal då invånartjänsterna kommer att bli mer enhetliga och 

sammanhängande. En tanke som växt fram under studiens gång är att det framtida 

personliga hälsokontot skulle kunna vara mer automatiserat, vi tror att detta skulle kunna 

stödja läkarna i sitt arbete ifall tjänsten var kapabel till att samla och analysera data samt 
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sammanställa journaler till ett koncist format med rekommendationer för råd och åtgärder. 

Exempelvis meddela vid vitaminbrist, rekommendera viss träning, varna vid avvikande 

värden, hänvisa till ytterligare sjukvård eller påminna om mediciner och läkarbesök. 

 För fortsatt forskning inom området hälso- och sjukvård med fokus på ”min journal på 

nätet” behövs forskning kring läkares åsikter, det är något som vi saknat under vår studie. 

Det finns gott om material i media, problemet är dock att de läkare som syns i media ofta har 

en negativ åsikt och är mån om att uttrycka den. En annan forskning som vi finner bristande 

är den kring hur ”min journal på nätet” bör implementeras i landstingen för att utnyttja dess 

potential fullt ut. Avslutningsvis vill vi nämna att vi har förståelse för att forskningen kring 

detta idag är otillräcklig eftersom tjänsten är relativt ny, vi ser därför detta som ett bra fokus 

för fortsatt forskning. 
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