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 Abstract 
Swedish healthcare are in need of radical changes to meet the requirements from both 
the government and the patients to create organisational working methods that 
better support the patients through their healthcare processes. Digitalization of 
patient data has been going on for decades in order to increase participation and 
understanding among patients in their care processes. However, availability of 
information does not ensure understanding. Therefore, resources should be devoted 
to create conditions to enable participation. The purpose of this study is to explore 
how visualization of patient data in the patient’s journal can affect the consultation in 
the encounter between the doctor and the patient. Qualitative interviews were 
conducted with both patients and doctors. The study suggests that a visualized digital 
journal could represent a educational tool and contribute to a greater understanding 
between the patient and the doctor, required that it’s features correspond rather 
comlex visualization. According to this study, greater understanding in the patient 
would reasonably generate more and different questions than today, which would 
not necessarily improve the efficiency in the konsultation. According to the study, 
greater understanding in the patient would reasonably generate more and different 
questions than today, which would not necessarily improve the efficiency in the 
konsultation. Furthermore, a visualized patient's journal may influence the 
salutogenic effect in the care process why demands regarding the way the resource 
should be used has to be established. 
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1. Bakgrund 
Har du någon gång behövt uppsöka vård för att du varit skadad eller sjuk? Kommer du i så 
fall ihåg hur det var? Vad hände, vad förstod du egentligen av din situation och hur 
påverkade det din vårdprocess och ditt hälsotillstånd?  

Att individers engagemang inom en viss aktivitet har stor påverkan på aktivitetens process 
och resultat bevisas bland annat i studier inom såväl arbetsliv och projektgrupper som inom 
skola och undervisning (Saberwal, 1999; Abrandt Dahlgren & Carlsson (red.), 2009; 
Vygotskij, 1978). Grundläggande principer för engagemang kan appliceras på de flesta 
aktiviteter, så även inom vården. Det har Sveriges Socialdepartement tagit fasta på då de 
beslutat om en ny patientlag som började gälla den första januari 2015, vilken ska verka för 
en bättre vård för Sveriges medborgare (Patientlagen, 2015).  

Digitalisering av patientdata har pågått sedan årtionden tillbaka och i Sverige infördes IT-
stöd för elektroniska journalsystem inom primärvården redan under 1990-talet (Nilsson, 
2007; Weaver, FHIMSS, Weber & Carr, 2010). André et al. (2008) menar att 
informationsteknik har och förväntas fortsatt ha stor betydelse i insatserna för att möta de 
krav som finns på förbättrad och mer effektiv vård, genom ökad noggrannhet, effektivitet och 
tillgänglighet till information. Fler tydliga initiativ som syftar till att utveckla vården med 
hjälp av informationsteknik är Ineras digitala tjänsteplattform som verkar för att skapa 
förutsättningar för en bättre nationell e-hälsa genom bland annat förbättrade 
kommunikationsmöjligheter och digitalisering av patientdata (inera.se, 2015). Idag syns en 
tydlig utveckling inom hälsovården i Sverige i och med anammandet av digitala 
patientjournaler och tillgängliggörandet av dem för patienterna som e-hälsotjänst. Detta i 
syfte att skapa en transparent vård där patienterna själva erbjuds delaktighet. Den nya 
Patientlagen från 2015 syftar till att ge de personer som behöver vård bättre kunskap, ökad 
delaktighet i sin egen vård och större valfrihet i vården. Den nya patientlagens fokus ställer 
högre krav på personalens förutsättningar för att möjliggöra delaktigheten.  

Utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och 
sjukvården har med grund i patientlagen från 2015, av regeringen fått i uppdrag att 
analysera hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Det utredningen beskriver som ”antagligen den fråga som 
i allra högst utsträckning påverkar i vilken mån resurserna utnyttjas effektivt” (S 2013:14, 
s. 10) är i vilken mån organisation och arbetssätt förmår stödja patientens väg genom vården. 
Även om det gjorts framsteg för att utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen 
ger utrymme för, kan det konstateras att den tekniska och digitala tjänsteutvecklingen i 
samhället idag drar ifrån vårdens informationssystem (Lewan, 2015). Detta, menar många, 
är ett stort slöseri (Ribeiro, 2015). Mina vårdkontakter, Min hälsoplan och andra digitala e-
hälsotjänster ska erbjuda patienten ökad grad av deltagande i sin egen vård genom 
exempelvis lättare tillgång till den egna journalen, större tillgänglighet för tidsbokning samt 
kontinuerligt stöd vid exempelvis rökavvänjning (Höglund & Vallström, 2013). 

Digitalisering av patientdata kan i teorin innebära att stora kvantiteter information 
tillgängliggörs snabbare vilket ger läkare mer tid att involvera patienten i vårdprocessen 
genom förklaringar och stöd vid oro (Hsu, Huang, Fung, Robertson, Jimison, & Frankel, 
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2005). Samtidigt som en effektivare tillgång till överskådlig information om patienten kan 
stödja mer produktiva diskussioner i konsultationen kan digitalisering av patientdata ge 
negativ påverkan på samtalet. Exempelvis läkarens uppmärksamhet flyttas från patientens 
verkliga fysiska form så som ögonkontakt, till ökad interaktion med den IT-artefakt som 
används (Makoul, Curry, & Tang, 2001). Minskad uppmärksamhet på patientens ansikte och 
kroppsspråk kan leda till att läkaren missar psykologiska tecken som kan utgöra väsentliga 
ledtrådar i en konsultation. Studier gjorda i en sjukhusmiljö där konsultationer vid de 
dagliga ronderna skedde med hjälp av digital patientdata på en mobil IT-artefakt visar på 
marginellt positiva effekter vid införandet av IT-stöd i konsultationssamtalet och 
kommunikationen omkring den. Ökad tillgänglighet till aktuell information uppskattades av 
patienterna. IT-artefakter som verktyg upplevdes enligt studien heller inte hota vårdsamtalet 
då informations- och kommunikationsteknik blir allt mer integrerat i de flesta patienters 
vardag (Makoul, et al., 2001).   

1.1 En mer delaktig patient 
En fortsatt digitalisering av patientdata grundar sig alltså i tanken om en ökad tillgänglighet 
av information. I Socialdepartementet diskussions-PM baserat på den nya patientlagen, 
behandlas just patienten som medskapande och Socialdepartementet redogör för att:
       
    

“Förmågan att tillvarata patienternas engagemang och resurser kan ha betydelse för hur 
effektivt resurserna sammantaget utnyttjas i hälso- och sjukvården. Kanske ännu viktigare är 
dock potentialen att öka både delaktighet och kunskap hos patienterna och att förenkla för 
patienterna i mötet med eller vägen genom vården.”   

    (S 2013:14, s. 25). 
 
Därför föreslås digitala tjänster som ger möjligheter för tidsbokning, möjlighet att 
exempelvis sköta provtagning och monitorering av kroniska sjukdomar i hemmet för att 
sedan föra över data till vården. Även möjlighet att ta del av sin egen journal via digitala 
medier, för att på så sätt både ha en större insikt och kunskap om sin egen sjukvårdshistorik 
samt för att vara förberedd till möten med professionerna i vården föreslås.  

1.2 Syfte och problemformulering  
En viktig aspekt att förhålla sig till är att tillgänglighet till information inte säkerställer 
kunskap. Det finns med andra ord ett behov av ett tillfälle där patienten lär sig mer om sin 
hälsosituation och där vårdpersonal får mer kunskap om patientens situation. Därför det är 
intressant att undersöka förutsättningar för hur digital teknik kan fungera som en resurs i 
arbetet med patientkonsulationen. Den fråga som aktualiseras att utforska härvid är: 

• Hur kan en digital visualisering av data i patientjournalen påverka konsultationen i 
primärvården? 
  

Denna studie syftar till att undersöka hur en sådan visualisering av patientdata i 
patientjournalen kan påverka konsultationen, i mötet mellan läkare och patient. 
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Förhoppningen är att studien därmed kan bidra med insikter som kan vara användbara vid 
fortsatt arbete kring hur informationsteknik kan stödja patienters delaktighet och förståelse 
av sin vårdprocess. 

1.3 Begreppsförklaring 
Här förklaras några i studien återkommande och centrala begrepp vilka är viktiga att läsaren 
har en förståelse av. 
 
Informationsteknik (IT) 
IT är en förkortning av och därmed synonymt med begreppet informationsteknik, vilket 
Nationalencyklopedin beskriver som ”samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 
skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation” (NE; IT, 2015). 
  
E-hälsa och e-hälsotjänster 
Det finns ingen exakt definition av e-hälsa. Sektionen för Omvårdnadsinformatik behandlar 
e-hälsa som ”hur modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används inom 
vård och omsorg idag, om hur den utveckling som pågår och vilka möjligheter som ryms för 
individen, för verksamheten och professionen – och för samhället” (Sektionen för 
omvårdnadsinformatik, uå).  E-hälsa handlar om hur e-tjänster ska fungera och förbättra 
framtidens vård och omsorg som helhet, enligt Nationell eHälsa (Nationell eHälsa, uå). 
Kreps och Neuhauser (2010) menar att utmärkande för e-hälsa är de enorma möjligheter 
informationstekniken kan generera för att stödja hälsokommunikation genom att kombinera 
interaktivitet, anpassning, kontextualisering och multimedia, medan Eysenbach (2001) anser 
att e-hälsa inbegriper hälsovård och hälsorelaterad information som ställs till förfogande 
eller stödjs av internet eller annan teknik och ligger i skärningspunkten mellan hälsovård, 
näringsliv och informatik.  

Det dessa beskrivningar har gemensamt är att e-hälsa syftar till att hälsorelaterad 
information kommuniceras, förmedlas och/eller interageras via någon typ av informations- 
och kommunikationsteknik. E-hälsotjänster kan således hänvisas till tjänster som stödjer e-
hälsa. 

 
Anamnes 
När patienten redogör för sin egen upplevelse eller tolkning av sin sjukdom eller 
hälsotillstånd genom att beskriva hur den uppstod, vika symptom sjukdomen yttrar sig i, hur 
den ter sig, och så vidare i mötet med en läkare (NE; anamnes, 2015).  
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2 Att skapa interaktivitet  
För att information ska transformeras till kunskap behövs begreppet förståelse (Birkler & 
Dahl, 2011). Naturligtvis krävs att information finns tillgänglig, att den är riktig och tydlig 
men för att säkerställa kännedom och kunskap krävs att se till processen i mottagandet av 
budskapet, alltså förståelsen hos mottagaren. Ett verktyg för detta kan vara interaktion, 
vilket Nationalencyklopedin beskriver som: 

 
“samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 
påverkar varandra.” 
  (NE: interaktion, 2015) 

 
Genom att patient och läkare interagerar med varandra kan kunskap genom handling delas 
från en part till en annan och transformeras till samförstånd.  Med detta som grund bör 
resurser läggas inte endast på hur en digitalisering skapar förutsättningar för tillgänglighet 
till information utan även hur digitala verktyg kan skapa förutsättningar för interaktion och 
förståelse. Förloppet informationssändning till förståelse till kunskap är naturligtvis ingen 
envägsprocess från läkare till patient. Detsamma gäller den kunskap och förståelse som 
läkaren behöver om patienten.  

För att läkare och annan vårdpersonal ska få kunskap om patientens hälsotillstånd 
analyserar de inte bara patientens fysik och anatomi genom sina medicinska kunskaper. 
Läkare och vårdpersonal använder sig även, och många gånger i första hand, av samtal för 
att skapa sig en djupare förståelse för patientens tillstånd och situation samt vad som kan ha 
orsakat patientens problem för att därigenom arbeta sig fram till en lösning (Dr Tidy, 2014). 

2.1 Att hitta resurser som stödjer förståelse 
Har du tänkt på hur många bilder och symboler du ser varje dag, i syfte att förklara eller 
vägleda dig i en viss riktning eller få dig att agera på ett visst sätt? Bilder har sedan länge 
använts som ett interaktionsverktyg för att förbättra lärande och förståelse. Detta kan 
förklaras med hjälp av mentala modeller (Mayer, 1997). När information förstås processas 
den information som en individ har uppfattat och inhämtat i dennes hjärna vilken skapar 
mentala representationer av informationen (Kools, et al., 2006). Mayer (1997) menar att 
olika former av information, exempelvis ljud, bild och text, bearbetas olika av hjärnan då 
dessa tar olika bearbetningsvägar, vilka således skapar olika mentala modeller. Ensam 
representerad text kräver mer kognitiva resurser än en bild för att processas och förstås, 
vilket gör att en bild normalt sett är lättare att förstå än text (Kools, et al., 2006). Däremot 
kan intag av information som tar olika bearbetningsvägar och skapar olika mentala modeller 
med fördel samspela i arbetsminnet, så länge de visar på överensstämmande information. 
Ljud (röstspråk) eller text tillsammans med en visualisering (bild) möjliggör skapande av 
både verbalt och visuellt baserade mentala modeller. Då båda dessa informationsvägar 
samspelar integreras de samtidigt i arbetsminnet vilket främjar förståelse (Mayer, 1997).  

Givet detta kan visualisering representera en resurs för förståelse. Därför är det intressant 
att undersöka om och i så fall hur visualisering kan användas i syfte att uppnå gemensam 
förståelse i interaktionen mellan läkare och patient. Med ovan beskrivna problematik som 



5 
 

finns inom vården och den nya patientlagen som utgångspunkt, ställs frågan hur möjligheter 
för visualisering av patientdata kan påverka interaktionen i en konsultationsprocess?  

2.2 Konsultationen 
Konsultationen är för många ett av de första stegen i en patients vårdprocess. Denna aktivitet 
kan beskrivas som 

 
“...inom hälso- och sjukvården term för förfrågan, vanligen i form av ett besök för undersökning 
och samtal för att få en diagnos och/eller behandling vid en sjukdom eller sjukdomssymptom.” 

(Lundh, NE, 2015)  
 
Dr Tidy (2014) beskriver vikten av att läkare och vårdpersonal har en djup förståelse för 
konsultationen samt den komplexitet som interaktionen, mellan läkare och patient 
innefattar. Konsultationen kan ses som ett grundläggande verktyg framför allt inom 
allmänmedicin, vilket Pendelton et. al (1984) menar är ytterst centralt för transaktionen och 
relationen mellan läkare och patient. Detta då han beskriver konsultationen som den mest 
centrala akten inom medicin vilken förtjänar att bli förstådd. Konsultationen har historiskt 
sett förändrats och utvecklats sett till såväl tekniker och längd som till innehåll. Till stor del 
påverkas och utmanas konsultationen av yttre omständigheter som exempelvis behovet av 
att bevisa effektivitet av politiska och ekonomiska skäl, vilket många gånger ses som 
utmanande och problematiskt för både läkare och patienter (Dr Tidy C, 2014). Pendelton et. 
al (1984) belyser dock vikten av att de grundläggande principerna bör förbli intakta trots 
yttre påverkan. Dessa grundläggande principer och målsättningar innefattas i sju punkter. 
Dessa är (1) Definiera orsaken till varför patienten kommit inkluderat dennes historia, egna 
tankar, funderingar, förhoppningar, farhågor, teorier och så vidare, (2) Överväg andra 
orsaker än de mest uppenbara, (3) Val av lämplig åtgärd, (4) Uppnå gemensam förståelse, (5) 
Involvera patienten i åtgärdandet och få denne att ta ansvar, (6) Använd tid och resurser på 
ett lämpligt sätt och (7) Etablera och underhåll en god relation med patienten. 

Dessa grundläggande principer står sig även på 2000-talet då studier visar att patienter är 
mer nöjda med sin vårdprocess då de känner att de blir lyssnade på och själva får vara 
delaktiga samt att patienter som känner sig missförstådda och förbisedda blir mindre aktiva i 
sin vårdprocess, vilket senare kan spegla av sig negativt på patientens symptombörda (Little, 
Everitt, Williamson, Warner, Moore, Gould & Payne, 2001).   

2.3 Patientcentrerad konsultation 
Trots att konsultationer har utövats sedan lång tid tillbaka och är en befäst aktivitet i 
vårdprocessen med tydliga grundläggande principer, uttrycker ändå patienter att de inte 
förstår eller blir förstådda i sin kontakt med vården. Att läkare och patienter inte förstår 
varandra visade forskning redan på 1970-talet (Aspegren, 1999). Ett faktum som gäller än 
idag enligt färska studier (Vårdanalys, 2014). Sverige ligger dessutom lågt i förhållande till 
andra länder gällande hur patienter skattar tillgång till information, förståelse för och 
delaktighet i sin egen vårdprocess enligt en nationell jämförelse som presenteras i en OECD-
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rapport 1  från 2013. För att utveckla konsultationsaktiviteten föreslår specialister i 
allmänmedicin en mer patientcentrerad konsultationsmetodologi i syfte att effektivisera och 
stärka relationen mellan läkare och patient samt för att uppmärksamma och behandla både 
läkarens och patientens autonomi. Genom att hjälpa patienter att bli mer aktiva i 
interaktionen kan läkare förändra de strukturer som under århundraden har genererat 
läkardominerade dialoger till att istället inbegripa patienterna som aktiva deltagare. Genom 
att professionen agerar mer uppmärksamt, empatiskt och informativt jämnas rollerna ut och 
läkarrollen som tidigare kännetecknats av auktoritet intar istället en mer solidarisk och 
samarbetsvillig form (Epstein & Street, 2011). Patientcentrerad konsultation fokuserar på att 
tidigt identifiera en gemensam förståelse för patientens agenda. Otydlighet, missförstånd och 
skam är några av de faktorer som kan leda till att tiden för konsultationen hinner rinna ut, 
utan att kärnproblemet egentligen behandlats. För att effektivisera samtalet och hitta till 
patientens agenda är det förutom att låta patienten själv berätta och tala till punkt, relevant 
att läkaren har kännedom om patientens farhågor och förhoppningar samt att både läkare 
och patient har en gemensam överblick över hela patientens tillstånd, och inte bara det 
aktuella problemet som patienten uppmärksammat och söker hjälp för (Ahlkvist & Hedberg, 
2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 OECD. (2013). Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
Syftet med studien var att undersöka hur en visualisering av patientjournalen kan påverka 
konsultationen i ett möte mellan läkare och patient och därmed bidra med insikter som kan 
vara användbara vid fortsatt arbete kring patientens egen delaktighet och förståelse i sin 
vårdprocess. För att förstå visualiseringen av journalens påverkan på konsultationen har 
kvalitativa intervjuer genomförts då kvalitativa intervjuer syftar till att fånga “det som 
intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster 
och beteenden” (Bryman, 2011, s. 415). Ingen av respondenterna har någon erfarenhet av 
digitalt visualiserade journaler. Därmed är det inget som någon respondent kan förhålla sig 
till genom erfarenheter. Däremot har samtliga respondenter erfarenhet flera konsultationer 
inom vården. Intervjuerna har givet detta eftersträvat att fånga upplevelser av konsultationer 
samt känslor och tankar kopplade till dessa för att förstå vad som upplevts, vad som är 
önskvärt och mindre önskvärt samt vilka förväntningar, farhågor och tankar respondenterna 
har på konsultationsaktiviteten. Detta för att lyfta upplevelser av konsultationsaktiviteten 
samt för att ge respondenterna möjlighet att tänka kring och relatera till den icke upplevda 
idén om en digitalt visualiserad journal. Med det som grund har därefter respondenterna 
presenterats för idén om en digital visualisering av patientjournalen, samt dess egenskap att 
vara mobil och finnas tillgänglig för patienten även utanför mötet med läkaren. Baserat på 
detta har respondenterna beskrivit tänkbara upplevelser, känslor och tankar. 

3.1.1 Intervjustruktur 
Med fyra teman som grund har de kvalitativa intervjuerna varit semistrukturerade vilket 
innebär att intervjuaren utgått från en intervjuguide där utrymme lämnas för 
respondenterna att svara fritt och för intervjuaren att utforma nya eller bygga vidare på 
redan ställda frågor, utifrån den information som framkommer under intervjun (Bryman, 
2011). Semistrukturerade intervjuer har varit lämpliga för att fånga varje enskild individs 
tankar och upplevelser. Således har de fyra teman som byggt intervjuguiden behandlats. 
Ordningen på temana har dock varierat beroende på intervjusituation. Intervjuerna har varit 
mellan 27.04 och 37.55 minuter långa. 

3.1.2 Teman för intervju 
För att generera relevant information samt för att ge datamaterialet en struktur och stötta ett 
material hanterbart för analys har de kvalitativa intervjuerna utgått från samma fyra 
övergripande teman (figur 1) och samma intervjuguide.  
 

Teman för kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

1. Erfaren 
konsultation 

2. Patientjournalen 3. Teknik 4. Visualiserad 
digital patientjournal 

Figur 1. Intervjuernas fyra teman. 
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Det första temat syftade till att respondenten skulle beskriva en eller flera erfarna 
konsultationer så ingående som möjligt. Detta har innefattat allt från händelsescheman, 
rörelser, placeringen i rummet och användningen av redskap, till förväntningar, huruvida 
dessa infriats och varför. Fokus har legat på att få grepp om vad i konsultationsprocessen 
som är önskvärt, viktigt, mindre önskvärt, problematiskt och så vidare. 

Det andra temat har fokuserat patientjournalens plats i konsultationen. När eller om den 
kommer in i konsultationsprocessen och i så fall vad det innebär. 

Det tredje temat har syftat till att undersöka vilken teknik som idag används i 
konsultationsprocessen samt hur konsultationen eventuellt påverkas av den. Teknik i detta 
fall innefattar allt från pennor, block och Post-It-lappar till datorer, maskiner och 
informationsteknik. “Konsultationsteknik” innefattas i det först beskrivna temat. 

I det fjärde och sista temat presenterades en prototyp av en visualiserad patientjournal på 
en mobil läsplatta. Respondenterna informerades om att fokus låg på den eventuella 
påverkan en digitalt visualiserad patientjournal skulle kunna ha på konsultationen, snarare 
än på utvärdering av den prototyp som visades på läsplattan (bilaga 2). Den fjärde 
intervjudelen syftade till att identifiera respondenternas tankar och känslor förknippade med 
en digital visualiserad journal samt dess rimlighet i konsultationsprocessen. Intervjuguiden 
finns bifogad i bilaga 1. 

Intervjuerna är samtliga utförda ansikte mot ansikte. Lokalen för läkarintervjuerna har 
varit respektive läkares kontor och undersökningsrum. Detta har underlättat beskrivning av 
händelseförlopp och placering, samt har gett mig som intervjuare möjlighet att skapa mig en 
bild och en känsla av den konsultationssituation som beskrivits genom iakttagelser, vilket 
rimligen hade varit svårare att göra vid en annan plats. 

De intervjuer som gjorts tillsammans med patienter har ägt rum i varje respondents 
hemmiljö. Detta har gjorts i syfte att utjämna den maktasymmetri som vanligen finns mellan 
en intervjuare och en intervjuperson, då det i normalfall är intervjuaren som styr samtalet då 
denne har som uppgift att “ställa frågor till en mer eller mindre frivillig och naiv 
intervjuperson” (Kvale, 1997, s. 26 ). Att genomföra intervjun på en plats där respondenten 
känner sig trygg skapar bättre förutsättningar för ett mer avslappnat och djupt samtal 
(Bryman, 2011). 

3.2 Etiska överväganden 
Enligt de riktlinjer som finns i Lag (2003:460) om etikprövning, vilken trädde i kraft den 
första januari 2004, ska forskning som avser människor och eventuellt känsliga uppgifter 
godkännas i ett etikprövande, med syfte att skydda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning, (Utbildningsdepartementet, 2003). Denna studie omfattas av 
ett etikprövningsgodkännande från Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, enligt beslut 
2015-04-22. 

Vidare har de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram 
betraktats i arbetet med studien. Dessa ska bidra till att skapa balans mellan forskningens 
och individens ställning i samhället. De sammanfattas i fyra krav som innehåller regler som 
forskaren bör förhålla sig till för att höja kvaliteten på såväl sin egen som på den forskning 
som bedrivs nationellt. Informationskravet är det första kravet och innebär att respondenten 
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ska få information om studiens syfte, vilken roll respondentens medverkan har i studien, att 
deltagandet i studien är frivilligt och att respondenten när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan utan att denne ska drabbas av negativa konsekvenser. Respondenterna i denna 
studie är först kontaktade via e-post eller personligen innan intervjun ägt rum och har innan 
de tagit ställning till huruvida de valt att delta i studien, informerats om vem jag är samt 
syftet med studien och deras eget eventuella deltagande. Intervjuerna har inletts med 
information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har haft rätt att avbryta 
intervjun utan att de därför skulle drabbas av negativa konsekvenser. Informanten erbjöds 
även att få en kopia av den slutgiltiga rapporten. 
    Det andra forskningsetiska kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna 
ska lämna samtycke till att delta i studien och att de har rätt att ställa villkor på sin 
medverkan. Samtyckeskravet inkluderar också att de personer som deltar i studien har rätt 
att förfoga över sin egen medverkan och avbryta när helst de vill, vilket i studien 
medvetandegjordes i samband med informationskravet. Ingen av studiens respondenter 
valde att avbryta sitt deltagande. 
    Det tredje forskningsetiska kravet är till för att skydda den information som genererats 
från de medverkande respondenterna och kallas för konfidentialitetskravet. Av 
konfidentialitetskravet framgår att de medverkande respondenterna inte ska kunna 
identifieras i studien. I denna studie har transkriberingsmaterialet anonymiserats och 
respondenternas identitet, exakta befattning eller geografiska position går inte att identifiera 
i studien. Materialet från intervjuerna kommer att förstöras i samband med inlämnandet av 
denna rapport. 
    Det sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att uppgifter och information som 
erhållits av respondenterna inte ska användas till något annat än som forskningsunderlag. 
Respondenterna i studien är informerade om att den direkta informationen från dem, 
tillexempel inspelat material inte använts eller har för avsikt att användas för annat än just 
denna studie. 

3.3 Urval 
Då konsultationen är en aktivitet som inkluderar både representanter ur kategorierna läkare 
och patienter har båda dessa kategorier representerats i urvalet.  
Respondenterna valdes efter både ett målstyrt urval och ett snöbollsurval. Målstyrt urval 
innebär ett urval utifrån lämplighet och relevans för de frågeställningar som ska besvaras. 
Snöbollsurval innebär att respondenter kontaktas utgående från ett målstyrt urval och sedan 
används dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2011). Detta beskrivs 
närmare under rubriken Kontakt. Urvalets relation till lämplighet och relevans visas i figur 2. 
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Kategori Relevans Lämplighet 

Läkare Läkare vilken har 
erfarenhet av 
konsultationer i sin 
yrkesroll. 

Läkare inom primärvård/allmänmedicin, då dennes 
arbete ofta innebär patientens “första anhalt” i en 
vårdprocess och innefattar o-selekterat klientel där 
konsultationen har stor betydelse och kan se ut på 
många olika sätt. 

Patient En individ som har fler 
än en erfarenhet av 
konsultationer inom 
(primär)vården. 

En individ vilken intervjuaren inte känner allt för 
väl. 

Figur 2. Kriterier för relevans och lämplighet för varje respondentkategori. 

Sammanlagt deltog sju respondenter i studien varav fyra ur kategorin läkare och tre ur 
kategorin patienter. De läkare som deltog i undersökningen arbetar med allmänvård inom 
primärvården. Patienterna som medverkat i studien är alla individer som har befunnit sig 
eller befinner sig i en vårdprocess, och som alla har erfarenhet av fler än en konsultation. Att 
respondenterna har upplevt fler än en vårdkonsultation bidrar till att de kan ställa 
situationerna i relation till varandra och därigenom försöka identifiera mönster för vad som 
är önskvärt och mindre önskvärt, samt bilda sig en uppfattning om hur olika aktiviteter, 
beteenden och processer i konsultationen påverkat deras egna uppfattningar om 
konsultationsprocessen. Hur min (intervjuarens) eventuella relation till 
patientrespondenterna skulle kunna ha påverkan på resultatet har beaktats, då 
konsultationerna i en vårdprocess kan och bör bemötas som en relativt känslig aktivitet. Å 
ena sidan medför eventuellt en redan befintlig relation mellan intervjuare och respondent 
någon slags trygghet. Å andra sidan gjordes bedömningen att viss viktig information 
riskerade att utelämnas då intervjupersonen och jag som intervjuare har en pågående 
relation av något slag och därmed kommer att träffas regelbundet i framtiden, varför 
respondenter söktes utanför min närmaste umgängeskrets. Att jag över huvud taget valde 
personer som jag i någon mån känner eller känner till baseras på att det bedömdes ta mer tid 
och resurser att söka efter respondenter utanför min kännedom, vilket inte prioriterades. 
 

Roll Benämning 

Läkare Läkare 1, Läkare 2, Läkare 3, Läkare 4. 

Patient Patient 1, Patient 2, Patient 3. 

Figur 3. Respondenternas roller och benämningar. 
 

3.3.1 Kontakt  
E-post skickades till läkare inom primärvården. Totalt kontaktades sex läkare, varav tre 
svarade efter endast ett par dagar. Två av dessa hade möjlighet att medverka. En av dessa 
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kontaktade sina kollegor med förfrågan om någon av dem kunde medverka. Beskedet blev att 
det fanns stora möjligheter för flera intervjuer när jag väl var på plats. Så var fallet och 
genom denne respondent skapades kontakt med ytterligare två läkarrespondenter. 

Respondenterna ur kategorin patienter valdes målstyrt efter kriterierna i figur 2 och 
kontaktades via telefon eller vid ett personligt möte. Detta ansågs vara mer lämpligt då det 
kunde upplevas som mer privat och därmed känsligare att representera en “privat” 
patientrespondent än en “professionell” läkarrespondent. Fyra respondenter kontaktades 
och samtliga valde att medverka. En av dessa blev sjuk precis innan intervjun skulle äga rum. 
På grund av att de svar som inkom från de övriga patientintervjuerna följde en tydlig röd tråd 
och var relativt lika i sin karaktär togs beslutet att inte ersätta den respondent som insjuknat. 

3.4 Bearbetning av data 
Kvale och Brinkamnn (2009) menar att en kvalitativ intervju ska liknas vid ett samtal där det 
är betydande att fånga ledtrådar i rörelser och uttryck, hos den andre för att få hela svaret på 
den fråga som ställs. För att göra detta spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en 
inspelningsapparat så fullt fokus kunde läggas på respondenten och samtalet. Detta hade 
varit mer utmanande om intervjusvaren istället skrivits ned löpande. Genom att spela in 
intervjun istället för att anteckna var det även möjligt att registrera rummets utseende och 
placering som respondenten visade och beskrev. Intervjuerna spelades också in via en digital 
penna som var synkroniserad med ett digitalt-analogt block. Denna fungerade som back-up 
om inspelaren av någon anledning skulle sluta fungera, men främst var den ett stöd då några 
få anteckningar gjordes under intervjuerna. Tack vare dessa kompatibla verktyg var det 
möjligt att höra exakt vad som sades då anteckningar gjordes. Det möjliggjorde för enklare 
anteckningar och mer fokus på själva intervjusamtalet. Det är viktigt att få med inte bara vad 
respondenten säger utan även hur den säger det (Bryman, 2011). Därför transkriberades 
intervjuerna löpande, så att iakttagelser inte skulle glömmas bort. Genom att transkribera 
intervjuerna löpande gavs även en känsla för resultatet av intervjun löpande. Det i sin tur 
bidrog till att intervjustilen förbättrades under intervjuernas gång.  

Analysen av intervjuerna börjar redan vid transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009), 
varför intervjuerna transkriberades ordagrant. Det resulterade i 51 sidor transkriberingar 
vilket krävde en passande analys. Vid läkarintervjuerna var det även tänkt att använda en 
narrative cam vilken fästes på min tröja vid halsringningen. Denna kamera tog under 
perioder foton var 30e sekund. Syftet var att fånga rummet mellan läkaren, alltså 
respondenten och patienten vilket gestaltades av mig, och därmed ge en visuell bild av vad 
som försiggår mellan dessa i en konsultation. En läkare kände sig inte bekväm med detta, 
varför det genomfördes vid tre av de fyra läkarintervjuerna. Efter analys av de tagna bilderna 
togs beslut att dessa inte skulle användas i studien. Detta främst på grund av bristande 
manövreringskompetens för den beskrivna kameran. Bilderna visade sig helt enkelt inte vara 
till någon nytta för denna studie. 

Transkriberingarna analyserades däremot och det enligt en innehållsanalys (Bryman, 
2011). I innehållsanalysen är själva innebörden av innehållet viktigare än de faktiska orden. 
Därav var det som ovan beskrivs som fördelar med intervjuinspelning och det faktum att 
intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, extra viktigt. Analysen började som beskrivet 
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redan vid transkriberingen, och varje intervjutranskribering lästes ett flertal gånger, en 
intervju i taget, för att få en överblick över datamaterialet och en känsla för dess innehåll 
(Bryman, 2011). Transkriberingarna delades upp i meningsenheter som sedan 
kondenserades till kortare citat för att bibehålla själva kärnan i citatet, men i en mer 
hanterbar textform. Inget av citatets värde får gå förlorat genom kondensering (Graneheim & 
Lundman (2004). Varje meningskondensering gavs sedan en kod vilken även den hänvisade 
till citatets kärna. Samtliga koder skrevs upp på varsin Post-It-lapp varefter de placerades ut 
och bildade kategorier på ett stort papper. Som stöd vid bildandet av kategorier användes 
både intervjuguidens teman (figur 1) samt den helhetsöversyn som uppstått efter att ha läst 
alla transkriberingarna flertalet gånger. Kategorierna bildade därefter teman, vilka inte ska 
förväxlas med de teman som beskrivs i figur 1. Nedan följer exempel på hur koder och teman 
vuxit fram (figur 4 och 5). 

 

Meningsenhet Kondensering Kod 

Det är väl ganska dåligt utom nu sist när jag i 
veckan var och tog prover, då fick jag ju ytterligare 
en ny läkare och henne har jag varit till nån gång 
tidigare när jag har varit sjuk och hon läste igenom 
min journal och jag satt där alldeles nära och då 
kunde vi diskutera lite och se tillbaka på hur 
mycket jag har varit sjuk sedan 2009 och kollade 
vad jag har tagit fler prover och liksom.. så det är 
väl första gången jag har tagit del av journalen. 
Men jag har inte tittat i den själv. 

Patienten har inte själv 
tittat i sin journal ensam, 
men med en läkare har de 
gått igenom journalen 
tillsammans. 

Patientens 
delaktighet i 
journalen. 

Nu får man ju berätta vad som har hänt och oftast 
är det ju så att man bara behöver förlänga ett 
läkarintyg. Då blir det ju svårt när man har en ny 
läkare och den jag var hos sist nu tycker ju det att 
det är så korkat han sa att "om det var jag som 
hade sett dig hade jag bara förlängt läkarintyget nu 
tar det ju bara upp tid för din läkare och dig för att 
göra samma undersökning som jag en gång har 
gjort" hade man då haft en tidslinje kunde ju 
läkaren kolla in där och se vad som har gjorts och 
vem som har gjort något. 

Patienten måste berätta 
för varje ny läkare om sin 
situation, exempelvis vid 
förlängning av läkarintyg. 

Upprepningar. 

Figur 4. Exempel på kodning av transkriberingar. 
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Kod Kategori Tema 

Trygghet. Upplevd trygghet. Avsaknad av stöd för att visa 
patientens sjukdomshistorik. 

Tillit. 

Trygghet. 

Förståelse. 

Förståelse. 

Trygghet. 

Bekräfta förståelse – 
samförstånd. 

Undersökning vid olika 
enheter, av olika läkare. 

Upprepningar och 
ännu mer text. 

Upprepningar. 

Återkommande relation. 

Figur 5. Exempel på hur koder bildat ett tema. 

3.5 Metoddiskussion 
I studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts för att generera 
information om hur en visualiserad patientjournal skulle kunna påverka 
konsultationsprocessen. I studiens begynnande fas reflekterades huruvida det hade varit mer 
lämpligt att genomföra en studie med icke deltagande observationer av konsultationer eller 
genom en fokusgruppsintervju med exempelvis en eller flera workshops. Observationer 
valdes bort till förmån för kvalitativa intervjuer då denna studie syftade till att komma så 
nära de medverkande respondenterna eller informanterna som möjligt. En icke deltagande 
observation åskådliggör rimligen en mer faktisk konsultation så som den verkligen går till 
och inte som den beskrivs gå till. En passiv observatör har dock inte samma möjlighet att 
uppmärksamma och identifiera respondenternas tankar och känslor mer än de som lyser 
igenom på utsidan, utan att komplettera med kvalitativa intervjuer (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002). Då en vårdkonsultation inte sällan är av ytterst privat karaktär gjordes 
bedömningen att en observation där informanterna var medvetna om observatören, skulle 
kunna hämma patienterna eller styra konsultationen i en riktning som den annars inte hade 
tagit. Att observera möjliga effekter av den visualiserade journalen i konsultationsaktiviteten 
bedömdes vara svårt då konsultationen inte kunde innefatta någon färdig körbar prototyp för 
respondenterna att förhålla sig till. En observationsstudie hade inte givit mig som intervjuare 
samma möjlighet att ställa frågor. Om observationen hade kompletterats med en kvalitativ 
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intervju hade frågor rimligen ställts baserade på observationen, vilken som beskrivet hade 
riskerat att påverkas av just en observation. 

Fokusgruppsintervjun var även en metod som fanns i åtanke i början av studien. Metoden 
använder interaktionen i gruppen, vilken vanligen består av individer som har något 
gemensamt - i aktuellt fall läkare respektive patienter, i syfte att “utröna människors 
erfarenheter eller åsikter kring vissa fokuserade frågeställningar vilka på förhand är 
bestämda av forskaren” (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 31). Metoden valdes 
emellertid bort då gruppdiskussioner riskerar att influeras av destruktivt grupptänkande 
vilket tenderar att jämna ut skillnader i tankar och åsikter (Einarsson & Hammar Chiriac, 
2002) vilka i så fall riskerade att gå förlorade i studien.  
    Istället användes alltså kvalitativa semistrukturerade intervjuer. De har utgått från en väl 
utarbetad intervjuguide där teman framställts med grund i relaterad forskning samt de 
tankar och erfarenheter jag själv har från konsultationsaktiviteter. Intervjuguiderna 
innefattade stöd för mig som intervjuare. Jag kunde förhålla mig till faktorer som jag 
önskade behandla under vare tema tills jag var ”nöjd, snarare än att utforma specifika frågor. 
Det medverkade till att temat kunde angripas på olika individuella sätt beroende på hur 
intervjun tog form, utan att vara störande för samtalsflödet.  

Det insamlade materialet analyserades endast av en person, vilket sannolikt påverkade 
resultatet till stor del. Att samma datamaterial analyseras av flera personer skulle ge en 
analys som tar upp flera olika synvinklar, vilket kan bidra till värdefulla insikter (Patton, 
1987). Dock var inte detta möjligt i mitt fall då jag genomförde studien själv.  

Som tidigare har beskrivits skulle studien involvera åtta respondenter, men en blev sjuk. 
Att genomföra en intervju via telefon var inte aktuellt på grund av den information som 
visades och förklarades vid intervjuerna, avseende den visualiserade journalen. Baserat på 
den enhetlighet som fanns i de tre patientrespondenternas intervjusvar beslutades att inte 
ersätta den respondent som blev sjuk. Naturligtvis hade patienten kunnat bidra med 
ytterligare tankar och åsikter som inte gick i linje med de tre övriga. Å andra sidan hade två 
eller tre till kunnat ge ökad förståelse. Vid såväl genomförandet och analysen som vid läsning 
av denna studie är det av yttersta vikt att ha förståelse för att resultatet inte syftar till att 
representera ett helt fält eller ens de organisationer där läkarna arbetar (Bryman, 2011). 
Därför bedömer jag att de sju respondenterna som tillslut deltog i studien har givit bra och 
fullt tillräcklig data.  

Tjänsten som erbjuder patienterna själva tillgång till sin digitala journal har ännu inte 
införts i något av de landsting som respondenterna i studien tillhör. Endast en 
patientrespondent hade själv en kopia på sin journal i textform. Samtliga patienter var 
mycket positivt inställda till tillgång till en visualiserad egen journal. Denna markanta 
positiva attityd hade möjligtvis påverkats givet att innebörden av journalen inte ändrats i 
fråga om åtkomlighet, utan ”endast” i fråga om visualiserad utveckling. En viktig 
utgångspunkt i studien är dock att åtkomlighet inte kan definieras som att patienten har 
tillgång till att läsa sin journal, utan åtkomlighet påverkas väsentligt av förståelse för vad som 
står. 
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4. Konsultationsaktiviteten 

4.1 Mer än bara en diagnos 
Studien visar att de sju principer vilka Pendelton et. al beskriver fortfarande kan anses ytterst 
relevanta. Majoriteten av läkarna i studien beskrev att deras huvudfokus vid konsultationen 
ligger i att förstå patienten avseende deras “faktiska problem”, deras farhågor och 
förväntningar, för att kunna ställa en riktig diagnos. Dessa frågor försöker läkarna få svar på 
främst genom anamnes samt genom att se eller känna på patienten. Det är långt ifrån alltid 
det som till en början verkar vara det huvudsakliga problemet, som är det mest riktiga. Det är 
ett felaktigt antagande att tro att god patientvård alltid handlar om att agera efter patientens 
begäran (Empstein & Street, 2011) vilket även läkarna i studien beskriver. 
 

“Det här är intressant för om man säger att patienten ska gå här ifrån och vara ”nöjd”,  om det 
alltid ska vara målet, det finns ju fällor med det också. Att patienten har en särskild uppfattning 
eller föreställning av vad som ska komma ut av det här, att den ska få en diagnos eller den ska få 
den här utredningen trots att det kanske inte alltid är motiverat. Så ibland kan det vara att 
patienten blir inte nöjd. Men vi säger att patienten kanske blir besviken med resultatet men det 
kanske är det som är på sikt bra. För å andra sidan, skulle vi alltid hålla med patienten så skulle 
jag inte behöva göra nåt jobb, då skulle patienten få svara på sina egna frågor och så skulle de 
vara nöjd, men då har jag inte alltid riktigt gjort mitt jobb.”  (Läkare 1) 

 
Däremot är det viktigt att känna till patientens förväntningar för att kunna förhålla sig till 
dessa i syfte att etablera en ömsesidig förståelse för det patienten känner och tänker och 
således för läkarens metoder för behandling. Flera av de läkare som medverkade i studien 
menar att missförstånd uppstår främst då patienten känner sig orättvist behandlad, kränkt 
eller besviken på resultatet av konsultationen. Det grundas inte sällan i att det i Sverige och i 
stora delar av världen är mer ärofullt att ha ett fysiskt problem än de problem som yttrar sig 
psykiskt, exempelvis upplevd oro.  
 

“Det är skillnad på att ha symptom som tillexempel ont i foten och behöva få hjälp med det för 
den går inte att gå på och att ha symptom på ont i foten men detta hindrar dem inte, MEN man 
är orolig för sina symptom. Det är viktigt att klargöra att ja, det du upplever nu är givetvis sant, 
något annat är det ju inte frågan om, men sen kan vägarna skilja sig om varför egentligen 
patienten tänker sig att den är här och varför vi tänker oss att den är här” (Läkare 1) 
 
 “Vi har ett upptagningsområde som innefattar medparten unga patienter och deras problem är 
ofta relaterat eller baserat på oro. Ibland är det oro som leder till försämrad hälsa. Ibland oroar 
de sig mer än de behöver. Då är kommunikation extra viktig. Då förklarar jag för dem 
tillexempel att detta är vanligt och så försöker jag förklara för dem så. Eller så använder vi oss 
av metoder för att svart på vitt utesluta det som de oroar sig för.” (Läkare 4) 

 
En patient sa: 
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“Jag förklarade för honom att jag ville ha ett läkarintyg för min självkänsla. Efter mycket om 
och men så fick jag ett läkarintyg, och  han skrev inte ut några värktabletter utan sa "åk hem och 
ta Alvedon" och det tog två minuter, eller kanske inte riktigt men kort var det [...] om de inte ser 
en och man inte får hjälp då går man därifrån och blir besviken och man undrar varför man inte 
får hjälp, om man inte är värd hjälp.” (Patient 1) 

 
Detta är bara är ett exempel på att bli missförstådd, ifrågasatt eller inte tagen på allvar var 
det som även patienterna i studien såg som den största gemensamma nämnaren när de 
beskrev icke önskvärda scenarion vid möten med läkare.  

4.1 Vikten av att skapa förtroende  
Läkarna är medvetna om patienternas behov av att känna sig sedda och förstådda, inte minst 
i de fall som läkarna beskriver vara baserade mycket på oro. Så vad är det då som skapar 
dessa barriärer av missförstånd mellan läkare och patient? Ett tydligt tema bland patienterna 
är känsla av tillit. Studien visar att i de fall patienterna har lyckats bygga upp en god relation 
med läkaren, vilket är ytterligare en av Pendeltons principer, är de mer nöjda med 
konsultationen, även då patienten och läkaren inte kommer fram till någon lösning som helt 
botar patientens symptom. En patient sa: 
 

“Nä de hittade inget fel och jag har fortfarande stundtals besvär men de gjorde i alla fall de 
tester som det var fråga om [...] som min mamma hade för jag var orolig över det, men det har 
jag i alla fall inte, det kunde dom… ja vi utesluta och då är det ju klart att det känns skönt. [...] ja 
jag litar på att de gjort vad de kan, jag har sett data och hon har förklarat att det inte är 
ovanligt.” (Patient 3)  

 
En god relation grundas ofta i patientens känsla av högt förtroende och någon slags 
samhörighet med läkaren, vilket byggs över tid (Suchman & Matthews, 1988). Tre av läkarna 
i studien menar att det är lättare att förhålla sig till patienten och på ett effektivt sätt 
lokalisera kärnproblemet för att ställa en så riktigt diagnos som möjligt, i de fall de träffat 
patienten förut. De upplever att patienten har större tillit till dem att berätta saker som 
kanske är skambelagda men relevanta i sammanhanget samt att de ofta har bättre kännedom 
om patientens sjukdomshistorik då de träffats förut. En god och gärna återkommande 
relation är även något som patienterna uttrycker som viktigt. 
 

“Oftast så träffar jag ju patienterna flera gånger och det innebär ju att man behöver kanske inte 
rabbla upp allting flera gånger utan man träffar dem, då vet vi vart vi har varandra och ”aha, hur 
är det idag då?” så börjar vi där, så behöver vi inte ta hela sjukhistorien utan vi kortar ner det 
betydlig och gör det som ska göras.” (Läkare 3)  

 
“Då fick jag komma till samma läkare, då kan man säga att besöket lite tog vid där de sista 
slutade. Jag har ju varit hos fyra olika läkare och sista gångerna har det varit samma och han 
var väldigt bra tyckte jag och han fortsatte och undersökte och kollade och sa att vi måste gå 
vidare. Det går fortare att komma framåt.” (Patient 1) 
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I många fall har vårdcentraler och sjukhus upprättade strukturer som syftar till att patienter i 
största mån ska ha en och samma läkare under sina besök. Detta görs genom att fördela 
patienterna på läkarna genom exempelvis vilken dag eller måndag patienten är född (VL, 
2015). Det finns dock flera bidragande faktorer till att patienter i praktiken ofta får träffa och 
ha kontakt med en mängd olika läkare genom sin vårdprocess. Exempel på faktorer är att 
patienter behöver träffa läkare från olika specialistområden, att läkare byter arbetsplats, är 
sjukskrivna, föräldralediga eller av annan orsak inte kan närvara precis när “deras” patient 
behöver vård. Ytterligare en faktor kan vara att patienter flyttar mellan städer och landsting. 

Detta kan innebära vissa utmaningar för patientens vårdprocess. Bland patienterna i 
denna studie fanns en tydlig gemensam oro baserad i osäkerhet kring vad läkarna redan 
visste om deras respektive hälso- och vårdbakgrund vid konsultationen och vad som var 
relevant av det som patienterna själva skulle berätta. 
 

“Det är svårt att veta om jag ska berätta om [...], om det har med den här saken att göra. Man 
vill ju inte att läkaren ska tänka att det är ju irrelevant men inte avbryter för att inte vara 
otrevlig. Men man vet ju inte... eller jag vet inte om det är viktig information eller inte för jag är 
ju ingen läkare, men jag vill ju inte sitta och snacka bort tiden med en massa onödiga saker.” 
(Patient 3)  

 
Patienternas medvetenhet om den tidsgräns som i många fall leder till effektivitetskrav 
spelar därmed enligt respondenten in i hur denne agerade i konsultationen. Till hjälp har 
läkarna patientjournalen vilken är individuell för varje patient. I journalen ska läkaren eller 
annan vårdpersonal dokumentera uppgifter om patientens diagnoser, vilken vård en patient 
har fått och varför. Vem som gjort en viss anteckning, när det hände och vilka läkemedel en 
patient fått utskrivna är andra uppgifter som antecknas i journalen (1177.se, 2015) Genom 
denna resurs kan således läkare som inte träffat en patient tidigare hitta uppgifter om 
sjukdomshistorik, behandling och så vidare. Inför varje besök tar läkarna i denna studie del 
av den information vårdadministrationen fört in om varför patienten har bokat en 
konsultationstid. Däremot råder det delade meningar bland läkarna om i vilken grad de tar 
del av journalen inför och under ett patientmöte. Det beror bland annat på vad den på 
förhand angivna informationen indikerar. Är det tydligt att patienten söker hjälp för 
exempelvis en fotled händer det att läkaren i mån av tid studerar litteratur kring detta innan 
besöket samt ur journalen tar reda på om patienten har haft liknande problem tidigare. Ett 
par läkare ser faror i att veta för mycket om patientens sjukdomshistorik då de inte vill ha 
förutfattade meningar om varför patienten egentligen söker hjälp.  
 

“Det jag brukar se hos många yngre kollegor och det som jag själv gjorde, och som vi är ganska 
bildade på under utbildningen det är att vara väl påläst om fallet eller om patienten, att vi ska 
ha väldigt mycket kunskap om patienten och vad och vad dagens undersökning liksom syftar 
till… och patientens sjukdomshistorik. Och det innebär ofta att läsa på litteratur och framförallt 
läsa på om patientens journal. Men där är det ju bara information som någon annan har skrivit 
ner som patienten tidigare berättat och det behöver inte vara samma sak som att patienten 
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faktiskt vet om det som står där, det kan vara en utredning som är gjord men den här patienten 
vet inte om vad den här utredningen syftade till. Och då brukar det vara bättre att kanske ha det 
lite löst i bakhuvudet, men inte att man är helt låst av det utan att man istället frågar patienten 
vad syftet med undersökningen idag är, om de vet om att en utredning är gjord i ett tidigare 
skede, att jag kanske frågar ”Har du.. har du några andra sjukdomar?” för vet de inte om det så 
är det ändå väldigt viktigt att veta att de inte vet om det, för då kan de inte förhålla sig till det 
heller. Så jag läser inte på allt för mycket så att jag blir låst av det, för det behöver inte vara 
sanningen som patienten har uppfattat den. Det spelar väldigt stor roll.“ (Läkare 1). 

 
Läkaren menade att “för mycket” kunskap om patientens situation kan leda läkaren att ställa 
frågor och genomföra undersökningar som leder denne i en förutbestämd riktning. Det kan 
leda till att andra symptom eller diagnoser utesluts redan innan läkaren har träffat patienten. 
En viktig aspekt är här det läkaren sa om patientens egen medvetenhet om sin nutida 
situation likväl som om sin historik. Läkaren ansåg således att det kan innebära ytterligare 
en fara att känna till patientens historik men inte vara helt medveten om vad patienten 
känner till, då denne heller inte kan förhålla sig till faktorer som den inte i ögonblicket 
känner till. 

4.2 Patientjournalen - en kvantitetsspiral 
Ingenting som en gång förts in i journalen får raderas eller göras oläsligt utan fel rättas 
istället med hjälp av anteckningar som beskriver felaktigheterna (1177.se, 2015). Detta leder i 
vissa fall till stora mängder journaltext vilket är en av anledningarna till att läkarna inte läser 
hela journalen inför ett patientmöte. Det i sin tur leder till ännu mer text då läkare upprepar 
patientens sjukdomshistoria i journalen, så som den blir beskriven för läkaren. Således 
bildas en spiral där journalen blir allt längre. Andra läkare tycker att det är en viktig del i 
patientmötet, att ha en bra överblick över den aktuelle patientens historik och nuvarande 
hälsotillstånd. Dock är då istället snäva tidsscheman en anledning till att läkarna ändå inte 
läser varje journal i den utsträckning de skulle önska inför konsultationen, vilket åter igen 
bidrar till ökad textkvantitet i journalen.  
 

“Vi producerar ju enorma mängder text och med tanke på all den upprepning vi gör så är det ju 
stora mängder information. Det känns lite grann som att bläddra igenom en telefonkatalog i 
jakt på ett nummer ibland, alltså det är många andra saker jag inte vill se, tyvärr är det så.” 
(Läkare 1) 

 
“haha, nej jag fattar ju att ingen orkar läsa igenom mina hundratals sidor journal. Jag vet 
faktiskt inte vem som vet vad av de nya läkare jag träffar i andra ärenden. Jag vet inte ens vad 
jag själv vet och inte vet. Alltså, jag vet inte om jag har koll på det som hände när jag var riktigt 
dålig och berättar jag något så som jag kommer ihåg det kan jag ju inte veta om det egentligen 
är riktigt ur en läkares perspektiv.” (Patient 3). 
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Patienterna har en förståelse och en medvetenhet om att läkarna inte alltid känner till 
patienternas historik, vilket åter igen är en uppmärksammad källa till en osäker och därmed 
ineffektiv och många gånger problematisk konsultation.  

För att ändå följa med patienten i dennes vårdhistorik så som den återger den tittar alla 
läkarna som medverkar i denna studie i någon utsträckning i journalen under i alla fall vissa 
patientmöten. Några oftare än andra. Detta kan bero på att de behöver fylla i något patienten 
inte själv kommer ihåg eller har kännedom om, att läkarna vill stämma av hur läkaren som 
behandlade patienten i historiken beskrev processen eller att det av någon annan anledning 
är relevant att se tillbaka i patienthistoriken för att diagnostisera eller behandla aktuellt 
problem. De ser då journalen på den eller de datorskärmar som tillhör läkarens arbetsplats. 
Att läkaren måste vända sig från patienten för att aktivt leta i journalen eller andra system 
innehållande patientdata beskriver vissa läkare som negativt, särskilt med tanke på de 
tidsresurser som finns till förfogande: 
 

“Att liksom så effektivt som möjligt vill komma fram till det som patienten söker för, är det som 
är relevant och viktigt. [...] då jag hela tiden måste kort blicka tillbaka på skärmen medan 
patienten sitter och berättar kanske ger ett intryck av att jag är okoncentrerad på patienten, 
vilket jag kanske i någon mening även är eftersom det påverkar ju mitt patientfokus även om jag 
tror mig kunna höra vad patienten säger hela tiden, men att behöva ligga två eller tre steg före 
hela tiden i systemet för att det är så sent på att svara är en väldigt störande del.“ (Läkare 2) 

 
Vissa av läkarna i studien berättar att de för anteckningar med papper och penna under 
konsultationen för att kunna sitta vänd mot patienten under samtalet men ändå har stöd 
efter konsultationen kring vad som sades, vilka undersökningar som utfördes och vad de 
visade. De läkarna har erfarit att det är relevant som stöd efter samtalet. Andra läkare för 
sällan eller aldrig anteckningar under konsultationen då de upplever att de ändå kommer 
ihåg det väsentliga. Trots detta upplever även patienterna att det är viktigt och bra när 
läkarna läser och refererar ur journalen. Detta på grund av att de dels förstår och kan komma 
ihåg själva men också för att de känner sig sedda och känner trygghet i att veta vad läkarna 
känner till. 

 
”Hon som pratade och diskuterade med mig om min sjukdomshistorik från 2006 hon började 
med att läsa en massa i min journal och att jag berättade och så tittade hon lite samtidigt och 
sen skrev hon anteckningar och sen pratade hon mer. Då förstod jag att hon visste lite om mig 
och jag behövde inte oroa mig för… jag vet inte riktigt hur långt tillbaka jag ska berätta men jag 
har ju varit förkyld åtta gånger bara det här året och det är ju inte normalt” (Patient 1) 

 
Patienterna menar att de inte upplever det som en störande aktivitet när läkaren knappar 
och läser på datorn, trots att patienten själv inte riktigt vet vad läkaren skriver eller läser. Det 
beror på att patienten litar på att det är något viktigt som utförs och att patienten själv inte 
har den kunskapen som krävs för att förstå. Patient 2 uttrycker det såhär: 
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“Jag tänker att de är system som kräver förståelse för att få ut nån vettig information utav det så 
jag har inte förståelse så jag tänker att jag litar på läkaren som sitter bakom.” (Patient 2) 

4.3 Patientens deltagande och förståelse av sin journal 
Patienterna i studien har själva inte tagit del av sina egna journaler. Det beror till största 
delen på att de inte har tänkt på att de kan ha rätt till det, att de har så stor tilltro till vården 
så att de inte upplever att de behöver se dem själva, samt att de gissar att de ändå inte har 
kunskap nog att förstå journalen. Patientjournalen ska i största möjliga mån gå att läsas och 
begripas även för den som inte är medicinsk kunnig (1177.se, 2015). En av patienterna 
nämner dock att denne bad om att få läsa sin journal en gång efter att ha genomgått en för 
patienten relativt omtumlande vårdprocess utan att tillslut få svar på varför, vad som hade 
hänt eller vad provsvaren egentligen hade visat. Den gången slutade det med att patienten 
aldrig fick ut sin journal, förmodligen på grund av bristande kommunikation. Patienten 
lämnade ärendet utan att ha sett sin journal. 

En annan patient har inte läst sin journal då patienten istället skriver ner så mycket som 
möjligt i sin almanacka gällande sjukdoms- och sjukskrivningstid samt vilka symptom som 
varit aktuella. Detta för att patienten ofta känt att det krävts bevis inför läkaren för att bli 
tagen på allvar. Patienterna har alla även försökt att i någon mån själv ställa sina egna 
diagnoser genom informationssökning på internet. En patient beskriver att det berodde på 
att patienten upplevt sig inte blivit tagen på allvar vid kontakt med vården. 

Ytterligare en anledning till att patienterna till stor del inte tar del av sina journaler beror 
på dess omfattning samt att patienten upplever det svårt att navigera i journalen. 
 

“Jag tror jag har den hemma eller i alla fall delar ur den som var viktiga att skicka till mitt 
försäkringsbolag. Det är svårt att veta… för mig alltså vad som är viktigt för vem att se så jag 
tror att jag bara skickade in allt. [...] Nej den [journalen] är verkligen superlång med massa text 
så jag har inte läst allt som står.” (Patient 3) 

 
Journalen används således för att se på samband eller förändringar över tid. Det kan handla 
om tidigare utskrivna mediciner och dess biverkningar, förändringar i beteende eller livsstil 
samt uppmärksammande av specifika händelser och situationer, kopplade till patientens 
hälsa. Som tidigare beskrivits är mindre önskvärda konsultationssituationer ofta kopplade 
till att patienten känner sig missförstådd eller kränkt. Läkarna beskriver att hälsotillstånden 
för dessa patienter baseras mycket på livsstil, vilket många gånger är känsligt. För att i 
största möjliga mån undvika missförstånd försöker läkarna förklara och visa konkreta fakta 
som styrker deras tes. Det kan handla om att visa värden eller beteenden relaterade till 
patienters hälsotillstånd över tid.   
 

“då brukar jag oftast ta och skriva ut innan patientbesöket att de får fylla i och fylla i proverna i 
det här och sen ta med mig en utskrift från diabetesregistret där har man de tidigare värdena 
också, så har man patientens historik att ”såhär ser din diabetes ut. De här läkemedlen har du 
haft, såhär har ditt blodtryck sett ut, så här mycket har du vägt, såhär stort var ditt midjemått, 
såhär mycket motionerade du, här slutade du röka, här ser vi din njurfunktion. Du ser ju att det 
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går ut för. Du måste ju skärpa dig det här kommer inte gå bra” eller att ”ja, saker blir mycket 
bättre och jag ser varför, du har ju gått ner 15 kg i vikt på två år! Det är därför!” Så där är det 
användbart för patienten att de får redskap att ta makten över sin egen sjukdom att det är ju 
fortfarande deras sjukdom, det är inte min sjukdom, det är ju de som ska leva med den så det är 
dom som ska vara mest intresserade.” (Läkare 1) 

 
Många gånger innebär en behandling av en ställd diagnos på något sätt en förändring i 
patientens livsstil.  Engagemang i en aktivitet kan som beskrivet i bakgrunden ha stor 
påverkan på aktivitetens resultat. För att inverka på patientens engagemang försöker alltså 
läkarna i denna studie skapa resurser för patienterna att ta makten över sin egen 
vårdprocess, verktyg vilka är mer eller mindre primitiva, i syfte att förmedla sitt budskap i 
interaktionen med patienten. Det saknas fortfarande pedagogiska och interaktiva verktyg för 
professionen att förmedla och interagera med patienten för att säkerställa kunskap och 
därmed skapa engagemang hos patienten. 
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5. Att skapa interaktion genom journalen 
Att patientjournalen är ineffektiv i den mån att den är komplex, behåller stora mängder 
information och är svår att överblicka. Det innebär således en utmaning för såväl läkare som 
patienter då strategier ska upprättas för en mer involverad patient. Modern informations- 
och kommunikationsteknik möjliggör för presentation av stora mängder data exempelvis 
genom visualisering, i syfte att bli mer överblickbart. Det finns idag visualiseringslösningar 
inom vården för att tackla de utmaningar med stora och komplexa datamängder som följer 
med datortomografi. Dessa ger intressanta möjligheter att bygga kunskap om människan och 
dess sjukdomar. Moderna IT-tillämpningar möjliggör för förståelse och nya upptäckter, men 
riktar sig främst till specialister inom vården eller studenter i utbildningssyfte (Umani group, 
2014).  

Idén om en visualiserad patientjournal kom till i samband med en workshop i Lycksele 
2013 (se Eriksson & Granqvist, 2013) och syftar till att ge nya möjligheter för ett utvecklat 
samspel mellan patienter och vårdpersonal. En visualiserad journal, där patienten 
representeras av en avatar på vilken sjukdomar och besvär indikeras genom markeringar, 
symboler eller färger är tänkt att erbjuda visuellt stöd i interaktionen mellan patient och 
vårdgivare. Den visualiserade patientjournalen innebär en tanke om att möjliggöra stöd för 
vård som bygger på patientcentrerade arbetssätt och en lärsituation där patienten involveras 
och vårdpersonalen ges nya möjligheter att förstå patientens situation. (Umani group, 2014) 

5.1 Viusaliserad journal som pedagogisk resurs 
Den prototyp som visades för respondenterna finns exemplifierad i bilaga 2. 
Samtliga läkare i studien menar att den visualiserade journalen skulle kunna fylla någon 
slags funktion som pedagogisk verktyg. Det skulle det dock kräva en relativt komplex 
informationsbild över den visualiserade patienten, dess organ, muskulatur, skelett och så 
vidare, samt över kroppens funktioner. På en bild av en människa framifrån täcks många 
organ av varandra. För att få en överblick över en person krävs någon form av transparens 
eller loopsystem som synliggör samtliga organ. Tre läkare påpekar att det krävs en komplex 
visualisering för att tydliggöra åkommor. De menar att exempelvis då en lunga på något sätt 
är markerad “sjuk” är det en väldig skillnad om det är lunginflammation eller lungcancer 
som är orsaken.  Grafiska bilder som verktyg för att visa patienten exempelvis hur en 
höftkula fungerar, tror läkarna skulle kunna generera stor förståelse hos patienten för hur 
kroppen fungerar, vad som har hänt och hur det påverkar patienten. 

Läkarna påpekade att det i dagsläget oftast inte finns möjlighet för detta pedagogiska 
samtal med patienten då tiden maximalt brukar räcka till att komma fram till en fortsatt 
åtgärd för patientens situation. Ett visualiseringsverktyg för detta skulle därmed eventuellt 
öppna upp för ett mer pedagogiskt samtal, enligt två läkare. Två läkare menade å andra sidan 
att konsultationen skulle riskera att ändra form från ett försök att ställa en diagnos 
tillsammans med en relevant åtgärd, till att istället fokusera på att “utbilda” patienten inom 
medicin. Att informationen skulle bli för komplex och svår samt att patienterna skulle känna 
ett ökat betungande ansvar var andra farhågor som tre av läkarna berörde. En läkare tog upp 
risken att journalen skulle leda till informationsöverskott men kunskapsbrist. Med det 
menade läkaren att  
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“nu vet vi så mycket så att vi inte vet vad som är sant. Informationen är ”vad vi vet” medan 
kunskapen är det vi vet är sant, sanningen.” (Läkare 1). 

 
Bland läkarna fanns det en övervägande oro för att den visualiserade patientjournalen 
kommer att bidra till “ett system till” för dem. Att arbeta i flera icke-kompatibla system är 
redan ett problem som samtliga läkare framhöll. 
    Möjligheten att visualisera en hälso- och vårdhistorik för att tydliggöra förståelse för 
samband, uppmärksammades av tre läkare, vilka beskrev det som en tänkbar vinst. En 
läkare såg möjligheter med visualisering genom kumulativa data för att visa på 
symptomomfattning och på något sätt visa på återkommande problem och allvarlighetsgrad. 

Att visualisera sin vård- och hälsohistorik var även något som patienterna i studien 
beskrev som önskvärt. Två av patienterna tror att en kommunikation delvis genom visuella 
bilder skulle erbjuda bättre förståelse för läkarnas språk även då patienterna inte har någon 
avancerad anatomisk kunskap. Detta för att de flesta människor har en mer eller mindre vag 
uppfattning om hur kroppen är uppbyggd, med organ på insidan och hud och hår på utsidan. 
Genom att koppla ihop läkarens förklaringar med visuella bilder på organ eller flöden 
uppskattade patienterna att de dels lättare skulle komma ihåg vad läkaren sagt och dels 
kunna skapa sig en förståelse för hur det faktiskt hänger ihop.  

5.2 Medel för ökad trygghet 
Samtliga patienter som medverkade i studien menade att den visualiserade journalen kan 
bidra till att de känner sig tryggare i konsultationen och i sin vårdprocess. Detta i och med 
medvetandet om att läkaren övergripande känner till deras respektive sjukdoms- och 
vårdhistorik, något som tidigare beskrivits, alla ofta upplever som viktigt i ett möte med 
läkaren. Att både patienten och läkaren inte bara ser samma bild utan att de även vet om att 
den andre ser samma bild tror patienterna skulle verka positivt på relationen mellan läkare 
och patient då de ofta får träffa olika läkare. Detta skulle rimligen innebära en effektivare väg 
fram till en lösning på det problem som patienten i den aktuella situationen söker hjälp för. 
 

“[...] när jag vet att läkaren ser den här bilden så vet jag ju också att den är medveten om att allt 
det här finns eller har funnits om man gör nått system som visar på historik och så och då 
behöver jag inte oroa mig för om jag har berättat tillräckligt eller om jag slösar konsultationstid 
på att berätta om saker som läkaren inte ens tycker är relevanta.” (Patient 3) 

 
Att ha tillgång till information vilken man även förstår, uttryckte patienterna förmodligen 
skulle generera upplevd trygghet då det även kan fungera som ett kvitto efter konsultationen 
att patient och läkare hade en delad bild av situationen. 

En läkare föreslog att även data för var i processen patentens blodprov eller röntgenbilder 
exempelvis befann sig, alltså om det var på väg till analys, tillbaka från lab och så vidare, 
skulle öka patienternas upplevda trygghet då det skulle klargöra var eller i vissa fall om, de är 
i processen.  
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Två av läkarna tog upp att ökad förståelse genom visualiseringen som pedagogiskt verktyg 
och medvetenheten om att läkaren har en övergripande bild av patienten rimligen skulle 
bidra till att patienterna skulle känna sig tryggare genom sin vårdprocess.  

Resterande två läkare tror inte att en visualisering skulle påverka patienternas upplevda 
trygghet avsevärt. 

5.3 En patient mer aktiv i sin egen vårdprocess 
Genom självförtroendet för att faktiskt förstå läkarens språk på ett bättre sätt trodde 
patienterna att de skulle bli mer aktiva i konsultationen genom att ställa fler och andra frågor 
till sina respektive läkare än vad de i dagsläget gör. Samtliga respondenter var övertygade om 
att en djupare förståelse för sin kropp och hälsa i relation till händelseförlopp och beteenden 
skulle göra dem mer engagerade i ett eventuellt behov av förändring i livsstil eller 
rehabilitering. Som tidigare beskrivits i studien upplevde samtliga läkare att chanserna för 
ett större patientengagemang ökar då patienterna själva förstår samband och därmed 
möjligheter för lösningar samt inser risker. Två läkare beskrev att den digitalt visualiserade 
patientjournalen med fördel skulle kunna fungera som stöd till de strategier de idag 
använder för att tydliggöra samband och därmed bidra till en mer aktiv patient.    

Tre läkare påpekade att patienter som regelbundet kommer till vårdcentralen för att mäta 
exempelvis blodtryck istället själva skulle kunna mäta det hemma och föra in värdena i 
journalen och därmed bidra till en avlastning för vården. Däremot, påpekade en läkare, är 
det sällan bara blodtryck som undersöks vid dessa patientmöten, ofta är det fler symptom 
som brukar undersökas i samband med högt blodtryck. 

Läkare använder sig av olika typer av dermatomkartor som tillexempel refererar till en 
viss typ av smärta på ett visst ställe till en tänkbar orsak. Finns det exempelvis en inklämd 
nervrot någonstans kan den ge smärtor i ett visst system av kroppen. En läkare menade att 
det är en vits med att patienter själva erbjuds möjlighet att visualisera sina smärtbilder på 
något vis i journalen. Genom att jämföra dessa visualiserade kartor över smärta med kartor 
som kallas “referred pain” som beskriver typiska smärtbilder för problem med vissa organ, 
kan diagnostiseringsprocessen effektiviseras, menade läkaren. Samma sak 
uppmärksammade även en patient i studien, som hade erfarenhet av just detta: 
 

“Jag har under min rehabiliteringsprocess fått med mig teckningar på tomma gubbar som den 
här haha [prototypen på läsplattan] som jag skulle fylla i smärtbilder eller vad det hette för när 
jag var hemma från sjukhuset kom smärta i olika former [...] och det skulle jag visa upp sen på 
besöket och när det hade hänt. Det skulle jag ju kunna göra på den här istället och slippa 
papper.” (Patient 3). 

5.4 Att skapa förutsättningar för en önskvärd konsultation, 
före och efter den har ägt rum 
Även om fokus i denna studie ligger på hur visualiseringen av journalen påverkar 
konsultationsaktiviteten, är det relevant att beröra de konsekvenser som eventuellt skulle 
följa av att visualiseringen var tillgänglig för patienterna även före och efter konsultationen. 
Två av läkarna i studien menade att själva konsultationsaktiviteten skulle kunna gynnas av 
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att patienten innan mötet kunde gå in och titta i den visualiserade journalen och förbereda 
sig genom att fundera över och ange vad det faktiskt är för problem som upplevs. Att 
exempelvis ha gjort en smärtbild eller noterat händelseförlopp eller värden skulle göra att 
patienten inte behöver komma ihåg allt till den relativt tidspressade och många gånger inte 
helt bekväma konsultationssituationen. Det skulle kunna ge läkaren ett redskap att hjälpa 
patienten att hålla sig till en röd tråd och därmed effektivisera en eventuell diagnos samt 
fortsatta åtgärder.  

Samtliga patienter följde samma linje och uppgav att de tror att själva 
konsultationsaktiviteten kan bli bättre och effektivare om de hade möjlighet att överblicka 
sin journal samt mellan konsultationer föra in eventuellt relevanta data. 
 

“Att jag skulle ha tillgång till den alltid skulle definitivt öka tryggheten för mig. I fallet med min 
son så vet vi ju inte riktigt idag vart vi ska ringa, alltså om han får ett anfall så ringer jag inte 
akuten jag ringer inte 112, inte 1177, och ringer jag 1177 så får jag en känsla av att, kommer de 
här notera det i min sons… journal eller gör de bara en bedömning och hänvisar utifrån det? 
Och så noteras det ingenstans? Det vet ju inte jag utan här skulle det bli väldigt enkelt att bara 
skriva ”anfall av enklare modell”, visa var det gör ont genom att teckna här [visar på prototypen 
på läsplattan] på något sätt och så det och det datumet och ta med det på det årliga mötet.” 
(Patient 2). 

 
Samtliga patienter har någon gång upplevt att de haft svårt att minnas vad som sagts under 
konsultationen, just för att de varit sjuka vid besöket. Hög feber, stark huvudvärk och stress 
är några av de faktorer som påverkat förmågan att motta information. En patient kom under 
intervjun fram till att det kanske var en återkommande orsak till att ha upplevt vissa 
konsultationer mindre önskvärda än andra, när patienten hade som högst feber och 
upplevde sig inte få den hjälp som behövdes. Möjligheten att vid ett mer mottagligt tillstånd 
kunna ta del av och förstå vad som utgjort konsultationen i efterhand hade således eventuellt 
gjort att själva konsultationen upplevts som en mindre otrevlig aktivitet, enligt patienten. En 
patient kom även under intervjun fram till ett upplevt obehag över att inte ha en aning om 
vad som finns noterat i dennes journal. 
 

“Jag tänker att vi kan missförstå varandra. Talets… hur jag uttrycker mig kan missförstås. Jag 
tror att det är lika lätt idag att vi kan missförstå varandra och när jag tänker efter nu så är ju det 
jätteknäppt egentligen att jag inte får en uppsummering och en signatur på att jag har läst och 
godkänt. Men när jag tänker efter nu så är det ju idag så att jag inte ens vet vad det är som 
läkaren har uppfattat att jag har sagt. Skulle jag få tillgång till journalen skulle jag ju se i alla fall 
hur han uppfattat det.” (Patient 2) 

 
De utmaningar som patienterna såg i förslaget om en nätbaserad visualiserad digital 
patientjournal är att det är stora datamängder som ska föras in och att komplexa system 
behöver upprättas. De uttryckte även oro över vad som skulle kunna hända då 
inloggningsuppgifter kommer i fel händer eller användaridentiteter kapas. 
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Samtliga läkare såg någon form av utmaningar i och med en för patienten alltid tillgänglig 
journal. Somliga färre än andra. De redogjorde för hur tillgängligheten kan komma att 
hämma vad som noteras i journalen i de fall det rör sig om teorier eller möjliga diagnoser, 
vilka gör mer skada än nytta för patienten att se. En del läkare befarade att hypoteser skulle 
kunna tolkas av patienter som felställda diagnoser och ifrågasatte journalens huvudsakliga 
syfte då denne menade att den riskerar att transformeras från läkarnas verktyg att ställa 
diagnoser, till att användas i syfte för patienterna att granska läkarnas arbete. Läkarna 
föreslog således ett ”läkarlager” och ett ”patientlager” vilket skulle bidra till avgränsning för 
vilken information patienten skulle få tillgång till.  

Frågan som sådan om ”ständig tillgång till journalen” kommer dock här inte att utvecklas 
ytterligare, då allt fler landsting i Sverige implementerar e-tjänsten för att patienter ständigt 
ska erbjudas tillgång till sin journal på nätet, i enlighet med den nya patientlagen. 

5.5 Tänkbara konsekvenser av den mobila artefakten 
En risk som följer med införandet av digitala artefakter och kommunikation via eller med 
hjälp av dessa är att det ofta normaliserade perifera samspelet mellan aktörer i interaktionen 
försummas då fokus istället flyttas till det system eller tekniska artefakt som förs in 
processen (Orre & Middup, 2006). Tanken med läsplattan är delvis att den ska vara mobil för 
förflyttning mellan de olika lokaler som inte sällan bevandras under en konsultation och 
undersökning. Ytterligare en tanke är att läsplattan ska hjälpa konsultationsstrukturen att 
bibehålla sin form där läkare och patient är vända mot varandra genom möjligheten att 
placera den mellan de båda aktörerna (Umani group, 2014).  

Läkarna i denna studie redogjorde för användande av penna och block, om något alls 
förutom minnet, under konsultationerna. Det var heller inte ovanligt att de tillsammans med 
patienterna tittade i journalen, på någon internetsida eller i något annat relevant system via 
läkarens datorskärmar. Två av de fyra medverkande läkarna i studien såg en potentiell vinst 
med att ha en digital visualisering av journalen placerad mellan sig och patienterna. Även det 
faktum att läsplattan möjliggör förflyttning av informationen mellan olika rum, såg de som 
en vinst för att slippa röra sig mer än nödvändigt mellan rummen, endast för att få tillgång 
till information ur journalen.  Däremot uppmärksammade en av dem att det krävs relativt 
mycket information per skärmyta för att det inte ska bli allt för klickkrävande, vilket kan vara 
en utmaning då läsplattan har en förhållandevis liten skärm.  

De andra två läkarna kunde inte se någon vinst med det mobila verktyget. De ansåg att 
den information som de för in eller hämtar från skärmen, i de fall patienten inte ser, är för 
patienten tråkig och oviktig information, eller att patienten i själva verket inte gynnas av att 
se den. Dessa läkare ansåg också att det kunde vara en positivt att ibland lämna patienten en 
kort stund, för att ensam gå tillbaka till den stationära datorn och hämta information.  I de 
fall patienten skulle ta del av informationen så skrev man ut den. Att få några minuter ifred 
för att fundera, rådfråga eller uppsöka litteratur, menade läkarna kunde vara positivt för 
konsultationen. 

Två av läkarna såg en risk i att fokus på den mobila läsplattan skulle reducera den 
mänskliga kontakten och på så vis vara störande i konsultationen.  
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Endast en av patientrespondenterna ansåg att konsultationen skulle påverkas positivt av  
att den visualiserade journalen är mobil och därmed kunna användas och tolkas placerad 
mellan patient och läkare. Det, trodde denna patient, skulle leda till en bättre kontakt i 
samtalet då de båda aktörerna kan sitta mitt emot varandra under aktiviteten. De andra 
patienterna ansåg att då både läkare och patient tittar på samma skärm ser de ändå samma 
bild och kan interagera genom den. De tog även upp skärmytans betydelse och antog att en 
läsplatta skulle erbjuda mindre skärmyta och därmed mer komprimerad och otydlig 
information. De stora skärmarna som patienterna uppmärksammat brukar finnas i läkarens 
undersökningsrum skulle förmodligen kunna erbjuda tydligare bild och därmed tydligare 
information. 
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6. Resultatdiskussion 

6.1 Att skapa förutsättningar för interaktion, kunskap och 
förståelse 
Enligt denna studie är förståelse en central faktor för konsultationsprocessen. För att läkaren 
ska erbjudas möjlighet att hjälpa patienten och ställa en riktig diagnos krävs att läkaren har 
en förståelse för patientens situation, gällande hälsotillstånd, förväntningar, farhågor och 
kännedom om sin egen situation. För att patienten ska ha möjlighet att effektivt ge läkaren 
denna information krävs att patienten har en förståelse för vilken information som är 
relevant. Relationen mellan läkare och patient utgörs till stor del av tillit och förtroende, 
vilket gynnas av att de har förståelse för varandra och processen. För att patienten ska ha 
möjlighet att agera aktivt i sin egen vårdprocess är det en fördel om denne har förståelse för 
samband och påverkande faktorer. 

Inom det socialkulturella perspektivet på lärande är synen att vi människor inte står i 
direkt och omedelbar kontakt med varandra eller omvärlden, utan vi hanterar den med hjälp 
av medierande metoder. Internalisering av förståelse sker genom att mentala funktioner 
medieras, det vill säga förmedlas och understöds, med hjälp av redskap som kan vara såväl 
fysiska som intellektuella (Dysthe, 2003). Språk och tecken är typiska medierande redskap, 
men förståelse kan också förmedlas och understödjas med hjälp av tekniska artefakter. Den 
visualiserade patientjournalen på den mobila enheten kan således fungera som en 
medierande resurs för förståelse.  
 

”Artefakter utgör externaliseringar av mänskliga kunskaper. Även om artefakter, som jag 
tidigare påpekat, är fixerade och reifierade medierande redskap, är de, när vi använder dem, 
inga döda objekt utan uttryck för, och spår av, mänskliga insikter, erfarenheter och värderingar. 
Artefakter är i stor utsträckning instruktiva och informativa för hur vi skall handla i en viss 
situation, de strukturerar vårt sätt att arbeta, kommunicera och agera i största allmänhet [...]” 
(Säljö, 2005, s. 80)  

 
Enligt Bråten (1998) betraktar Vygotskij människan som en aktör vilken utnyttjar sin egen 
potential att lära genom aktivt handlande och sökande. Den som undervisar har enligt 
Vygotsijs teori en betydande roll för den lärande aktören. Genom att läraren får en förståelse 
för i vilket utvecklingsfas den lärande aktören befinner sig i bör läraren på ett adekvat sätt 
bistå med vägledning in i nästa utvecklingszon och därmed ytterligare kunskap. Bråten 
(1998) menar att kunskap, enligt Vygotskijs teori, aldrig får överföras ensam ur sitt 
sammanhang utan kan endast ge mening då den får verka som en del i den enhet vilken den 
ingår i. Detta innebär således att det måste ske ett samspel mellan läraren och den lärande 
för att läraren ska kunna stötta den lärande att aktivt flytta sig i utvecklingszoner för att 
uppnå större kunskap. Detta samspel i lärandet kan kallas för samspelspedagogik för vilken 
den visuella journalen således skulle kunna fungera som resurs för. 

Patientjournalens huvudsakliga syfte är att erbjuda möjlighet att se tillbaka på 
vårdprocessen i patientens historia. För att ställa en diagnos och behandla denna är det 
relevant att identifiera förändringar i hälsotillstånd, när och hur de uppkom, möjliga 
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biverkningar på mediciner, tidigare tänkbara diagnoser och patientdata, för att nämna några 
viktiga uppgifter. I syfte att få en överblick över patientens hälsotillstånd är det därmed 
väsentligt att journalen på ett enkelt sätt erbjuder en grundlig överblick över patientens 
historik, inte bara det nuvarande tillståndet, genom exempelvis möjlighet till navigering efter 
en tidslinje. En relativt enkel väg till förståelse för patientens hälsohistorik är inte bara av 
stor vikt för läkaren i dennes väg till att ställa en diagnos. Studien visar tydliga indikationer 
på att patientens förståelse för samband är av betydelse i vårdprocessen, då det ofta innebär 
att patienten aktivt bör förhålla sig till eller agera efter särskilda aspekter för förbättrade 
hälsoresultat. Genom en förståelse för samband kan läkarna skapa resurser för att tydliggöra 
patientens egen påverkan på sin vårdprocess och därmed bidra till en mer delaktig patient. 

För att den visuella journalen ska kunna fungera som ett pedagogiskt verktyg, vilket 
läkarna i studien ser som den främsta gemensamma vinsten, krävs en relativt komplex 
visualisering. Människokroppen är en komplex apparat och visualisering av hur exempelvis 
en led är uppbyggd kräver inte nödvändigtvis så hög grad av komplexitet men samtliga 
läkare är överens om att en visualiserad patientjournal i pedagogiskt syfte kräver att även 
mer komplexa strukturer och förlopp måste kunna visualiseras. Detta styrks av det faktum 
att en av grunderna för den visualiserade journalen är att skapa en överblick över patientens 
tillstånd. Givet det bör hela patientens status visualiseras för att bilda ett adekvat 
sammanhang.  

En utmaning i en visualiserad journal följer med att hur sjukdomar och hälsotillstånd 
förändras över tid innebär inte endast hur själva sjukdomen utvecklar sig. Det beror även på 
vilket värde, allvars- och orosgrad som förknippas med hälsotillståndet, vilket det i sig kan 
förändras över tid. 
  

“Det skulle vara om patientens sjukdomshistorik så att säga följde med den här som någon slags 
bild. Men.. tyvärr tror jag kanske att det blir en lite naiv bild av verkligheten av hur symptom 
och sjukdomar förhåller sig, för jag tycker att ibland kan berättelser som över tid ändras och 
dess tonvikt, hur betydande det är kan också växla över tid, att det här  var ett symptom som 
utreddes för länge sedan och sen rann det ut i sanden och vi hittade ingenting och ja.. antingen 
är det kvar eller så har det försvunnit men hur som helst lever patienten fortfarande med det 
eller så har det gått över och vi vet inte alltid det.” (Läkare 1) 

 
Kumulativa data skulle kunna ge indikationer på allvarsgrad och intensitet i ett 
sjukdomstillstånd, men det i sig kan ifrågasättas avseende salutogen effekt vilket beskrivs 
närmare under rubrik 6.3. 

En viktig aspekt att förhålla sig till i sammanhanget är användarnas inställning. 
Användarna i det här fallet representeras således av patienter och läkare. För att användarna 
ska nyttja systemets funktion krävs det att de är villiga att använda funktionen. Förstår eller 
”godkänner” inte användarna systemet så som det är tänkt, hittar de istället andra sätt för att 
utföra sitt arbete (Ciborra, 1996). Givet detta är en komplex visualisering nödvändig för att 
vara tillfredsställande informativ för att generera värde i en konsultation.  

Med en komplex visualisering och information följer en risk för så kallad information 
overload (Mathiassen & Sørensen, 2008) vilket bidrar till att synlighet av adekvat 
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information reduceras och blir mer svåridentifierad då den konkurrerar med stora mängder, 
och för patienten alltför komplex information (Rogers, Sharp & Preece, 2011). För att 
journalen ska vara förståelig och därmed givande i konsultationen för både patient och 
läkare kan en möjlig lösning vara visualiseringsmöjligheter i olika komplexitetsnivåer, 
uppdelade i någon form av lager. Ett lager som visar information nödvändig för att läkaren 
ska kunna utföra sitt arbete, men som är för komplext för den inte lika medicinskt kunnige 
patienten, och ett annat fungerande som pedagogiskt patientlager. 

6.2 Tänkbara effekter av ökad delaktighet 
Att ha en patientyta och en läkaryta skulle även innebära andra möjligheter att lösa de 
problem som läkarna uppmärksammat kring en visualiserad journal. Den digitaliserade 
journalen erbjuds i allt större utsträckning i Sverige som e-hälsotjänst, i syfte att erbjuda 
patienterna förutsättningar för delaktighet i och förståelse för sin vårdprocess. Detta går i 
enlighet med den patientlag som trädde i kraft den första januari 2015. Läkarna i denna 
undersökning uppmärksammade flera utmaningar som följer med att patientjournalen blir 
mer tillgänglig för patienterna och menar att det kan komma att påverka hur läkarna 
använder journalen som verktyg i det dagliga arbetet. Att journalen i större utsträckning 
kommer tillgängliggöras för landets patienter är redan ett faktum. Således kan det tyckas 
märkligt att läkarnas ifrågasättande om journalens syfte i och med detta tillgängliggörande 
här behandlas. Däremot konstateras i denna studie att tillgång till information inte 
nödvändigtvis säkerställer förståelse och det är först när patienten förstår informationen i 
journalen, som den tillgängliggörs.  

Detta innebär dock en paradox då tillgång till journalen som den ser ut idag i teorin redan 
erbjuder patienterna tillgång till all information, vilket följer den nya patientlagens ambition 
om en mer delaktig patient. Dock har det ovan konstaterats att tillgång till att se information 
inte är detsamma som tillgång till att faktiskt förstå den. Låt säga att användandet av den 
visualiserade journalen skulle öka möjligheterna för patienten att tillgängliggöra sig 
förståelse så skulle det kunna ifrågasätta journalen som läkarens verktyg. Genom att å ena 
sidan begränsa patientens åtkomst för att journalen funktion som den ser ut idag ska vara 
intakt, skulle å andra sidan strida mot den nya patientlagens ambitioner om patientens 
delaktighet, insyn och möjlighet till påverkan.  

En annan komplex aspekt som studien identifierar är att, psykiska besvär såsom oro kan 
vara en rimlig om än prekär faktor till ohälsa. Studien innehåller å ena sida argument för att 
oro skulle reduceras genom ökad förståelse som den visualiserade journalen kan tänkas 
skapa. Å andra sidan verkar det inte rimligt att oro skulle utplånas genom att föra in 
visualiserade journaler i konsultationerna, varför det fortfarande är ett tillstånd att förhålla 
sig till. Bör då den visualiserade journalen möjliggöra visualisering av oro? Hur symboliseras 
i så fall oro och hur påverkas konsultationen av att läkaren konstaterat oro eller psykiska 
problem som en bidragande faktor till ohälsa, givet det som studien visar; att missförstånd 
och icke önskvärda konsultationer ofta inbegriper att läkaren konstaterar någon form av 
psykisk ohälsa medan patienten önskar konstatera tillståndet fysiskt?  

Förutsatt att ökad förståelse för sin vårdprocess skapar ökat inflytande och delaktighet 
kan det även komma att innebära mer ansvar. Rimligen finns det patienter som uppskattar 
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de möjligheter som en visualiserad journal kan komma att erbjuda. Samtidigt är det rimligt 
att anta att det även kommer att innebära en betungande känsla av ökat ansvar för andra 
patienter, som i sin tur påverkar patientens vårdprocess och konsultationen.  

Studien visar tendenser till att patienterna skulle ställa andra och fler frågor vid 
konsultationen, om de blev mer införstådda i sin vårdprocess då informationen genom 
visualisering och konsultation blir tillgänglig att förstås. Det kan å ena sidan eventuellt 
komma att klyva ambitionerna om “en mer delaktig och effektiv vård” i tu, där begreppet 
“delaktig” ställs i motsatt till “effektiv” och, som även läkare uppmärksammade, 
konsultationen övergår mer till ett pedagogiskt samtal i medicin snarare än diagnostisering. 
Å andra sidan visar studien samtidigt att patientens engagemang inverkar på effektiviteten 
av diagnostisering och behandling.  

6.3 Den digitala journalens påverkan på den salutogena 
vården 
Det salutogena perspektivet fokuserar på strategier och faktorer som främjar hälsa snarare 
än det som orsakar sjukdomar och ohälsa (Moksnes, Espnes, & Haugan, 2014). Ett 
salutogent arbete går till stor del ut på att uppmärksamma goda hälsofaktorer och det som är 
bra i en patients liv och på så sätt främja en upplevd god hälsa trots att patienten kanske har 
en sjukdom. Tanken om den visualiserade patientjournalen är att påvisa främst var patienten 
har och har haft problem. Att som en läkare föreslog visualisera graden eller allvaret i en 
sjukdomsbild genom kumulativa data, kan rimligen ge en icke salutogen verkan på 
konsultationen.  
 

“Möjligen kan det kanske för patienten bli lite obehagligt konkret och det kan kanske också bli 
effekter som gör att man får en skenbart större sjukdomsbörda än vad man egentligen har 
utifrån att man kanske har flera ganska banala diagnoser i ett organsystem så att man ändå 
upplever att bubblan blir stor eller fylld eller sådär, fast man egentligen inte är så sjuk.” (Läkare 
2) 

 
Förslaget på visualisering av kumulativa data visar bara en av de eventuella utmaningar den 
digitaliserade journalen kan komma att ställas inför, i ambitionen om ett salutogent 
arbetssätt. Därmed är inte sagt att det inte kan ha motsatt effekt, beroende på hur 
visualiseringen uppfattas. Denna studie föreslår därför ingen strategi för hur visualiseringen 
bör utformas utan ämnar snarare peka på tendenser, utmaningar och möjligheter som kan 
komma att följa med en visualiserad journal in i konsultationsaktiviteten. 

6.4 Materialens inverkan på journalen som verktyg 
Tidigare i studien behandlas den informationstekniska artefakten som en möjlighet för 
mediering av kunskap och förståelse. Bland läkarrespondenterna fanns det dock en 
uppmärksammad risk i att delar av den mänskliga kontakten skulle gå förlorad i och med 
digitaliseringen av journalen och nyttjandet av läsplattan i konsultationsaktiviteten.  
Säljö (2000) förstärker denna tänkbara risk genom argumentet: 
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”Fysiska och språkliga redskap är kulturella resurser som verksamt bidrar till att kunskaper och 
färdigheter lever vidare i samhället. Men i förbigående vill jag påpeka att interaktion mellan 
människor kan förstås som en ännu mer grundläggande mekanism för mediering. Alla samtal 
är uttryck för mediering, och människor är på sätt och vis ständigt medierande resurser för 
varandra i interaktion. En menande blick, ett frågande tonläge eller en beskrivning av en 
händelse, medierar världen för samtalspartnern på ett specifikt sätt och gör lärande möjligt.” 
(Säljö, 2000, s. 37)  

 
I dagens konsultationer verkar redan ofta någon form av IT-artefakt, exempelvis en tämligen 
stor dataskärm, i syfte att bidra till mediering av information. Därför kan det tyckas att en 
läsplatta inte skulle bidra till någon negativ skillnad om IT-artefakter i mötet konstateras 
bidra till negativ effekt. Dock syftar den digitaliserade journalen till en enklare överblick och 
ökad användning av journalen i konsultationen, varför interaktionen med eller genom 
läsplattan kan tänkas större än tiden som idag utgörs av interaktion med och genom 
datorskärmen.  

Skärmyta är dock något som av läkarna i studien påpekas vara viktigt. Dessutom upplevs 
navigerandet mellan olika gränssnitt och bilder som ytterst frustrerande och ineffektivt. 
Givet detta bör krav ställas på visualiseringen av journalen i fråga om komplex visualisering, 
skärmekonomi samt eventuella patient- och läkargränssnitt. 

Digitaliseringen av vården har pågått under flera decennier och digitalisering av 
patientjournalen är därmed ingen ny företeelse. Med detta har det följt konsekvenser. Den 
naive skulle kanske tro att förflyttningen av journalen från traditionellt papper till digital 
form endast innebär enklare navigering, sortering och tillgänglighet utan att ta materialens 
egenskaper i närmare beaktning (Stoleman & Löwgren, 2004). En viktig aspekt i 
förflyttandet från traditionell analog journal till en digital form är att materialens egenskaper 
inverkar på journalverktygets användningsområden. Det kan vara en viktig utgångspunkt för 
att förstå läkarnas ifrågasättande av utvecklingen av den digitala journalen. En 
pappersjournal innehar egenskaper som exempelvis att den erbjuder spårning av avsändare 
genom identifiering av handstil på ett visst original, vilket inte ett digitalt verktyg per 
automatik garanterar. Digitaliseringen av journalen ska erbjuda patienten ökad tillgång till 
information, men frågan som bör ställas är huruvida all information gällande en patient 
egentligen är dennes att ta del av. Den traditionella journalen ger läkare och vårdpersonal 
möjlighet att anteckna utanför den egentliga formella anteckningsytan i syfte att stödja en 
kollegial kommunikation om patientens hälsa tillexempel, är det alltid patientens 
information? 

Denna förändring i material medför uppenbarligen konsekvenser då det krävs mycket av 
läkarna i användningen för att bilda sig en förståelse för vem patienten de har framför sig 
egentligen är. Därför bör resurser läggas på de möjligheter och begränsningar som följer med 
hur informationen idag är strukturerad för att på ett innovativt sätt erbjuda en bättre 
användarvänlighet.  
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7. Konklusion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en visualisering av patientdata i 
patientjournalen kan påverka konsultationen, i mötet mellan läkare och patient. 
Förhoppningen är att studien kan bidra med insikter som kan vara användbara vid fortsatt 
arbete kring hur informationsteknik kan stödja patienters delaktighet och förståelse för sin 
vårdprocess. Området är aktuellt eftersom vården behöver utveckla strategier för att göra 
patienten mer införstådd och delaktig i sin vård, vilket ställer högre krav på professionens 
förutsättningar för att möjliggöra delaktighet. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har 
genomförts för att förstå vad det är som faktiskt utgör och påverkar konsultationsaktiviteten 
för att sedan identifiera tänkbar påverkan av en visualiserad journal. Förtroende och 
förståelse i interaktionen mellan läkare och patient anses vara ytterst viktiga komponenter 
för att möjliggöra insikt och delaktighet för patienten. Mitt huvudämne informatik har 
bidragit med förståelse för hur informationsteknik kan användas som resurs för att skapa 
interaktion och verka som ett medel för att mediera kunskap och förståelse. Den digitala 
tekniken möjliggör för journalen att expandera från att endast vara läkarens verktyg, vilket 
visat sig vara både svåröverskådligt och innehåller onödigt stora kvantiteter text på grund av 
den bristande överskådligheten, till att även verka som en pedagogisk och informativ resurs, 
vilket kan komma ha påverkan på patientens egen delaktighet i sin vård.  

Studien visar att en digitalt visualiserad journal ställer stora krav på hur journalen 
utformas i form av komplex visualisering. Den vidrör även vikten av att i den övergång som 
skett från traditionell pappersjournal till en digital journal, identifiera materialens 
egenskaper. Indirekt påverkas konsultationen då materialet påverkar vilken information 
patienten och läkaren har tillgång till och vilken man inte har tillgång till.   

I relation till studiens frågeformulering redogörs följande slutsatser: 
1. Även då framväxande användning av den digitala journalen syftar till att göra den 

tillgänglig för patienten säkerställer det inte att patienten faktiskt förstår 
informationen. Att visualisera journalen kan bidra till att patienten får en ökad 
förståelse om sin egen påverkan på sin vårdprocess genom vidgad insikt i sin anatomi 
och för samband, vilket då faktiskt gör informationen tillgänglig för patienten.  

2. Konsultationsaktiviteten påverkas inte bara av patientens förståelse utan även av 
läkarens förståelse för patienten. Den visualiserade journalens plats i konsultationen 
kan bidra till samspelspedagogik, vilket kan möjliggöra en effektiviserad identifiering 
av patientens faktiska problem.  

3. Givet den information som patienterna i studien genererat kan patienterna ställa fler 
och andra frågor vid konsultationerna, då chansen är större att de förstår. Att 
konsultationen skulle bli en mer pedagogisk aktivitet i det fallet, skulle i så fall inte 
nödvändigtvis effektivisera konsultationen. 

4. Att visualisera journalen kan ha påverkan på den salutogena effekten och ställer 
således krav på hur resursen används och därmed påverkar konsultationsaktiviteten.  

 
Några av de läkare som deltog i studien poängterade att en visualiserad och för patienten 
ständigt tillgänglig journal kan komma att ifrågasätta journalens huvudsakliga syfte - ett 
verktyg vilket läkaren använder för att ställa en diagnos. Någon av dem uttryckte risk för att 
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läkares arbete försvåras av att de bli “övervakade” av patienten. En annan uppmärksammade 
risker för hur diagnostisering prioriteras bort till fördel för undervisning under 
konsultationstiden.  

I och med en journal som ständigt är tillgänglig via webben (Agerberg, 2012; Lul.se, 2012) 
bör vi dock inte bli helt överrumplade av det faktum att konsultationen kan komma att 
förändras i sin karaktär som aktivitet. En mer insatt patient ställer rimligen andra typer av 
frågor, kanske ifrågasätter den mer läkaren som diagnosställare. Att förhålla sig till i och med 
detta är dock att patientdiagnostisering i många fall i någon form redan pågår. Modern 
informationsteknik möjliggör för patienter som inte är tillfreds med sin förståelse för sin 
vårdprocess att själva söka efter mer eller mindre adekvata svar. Vi bör här lyfta blicken och 
fundera över om det egentligen är så fel? 

7.1 Konsultationen i framtiden  
Framväxandet av e-hälsotjänster i Sverige i syfte att skapa delaktighet för patienten i vården, 
bör ses som ett stort kliv i ett paradigmskifte som tar form inom svensk hälso- och sjukvård. 
Med ökad förståelse och delaktighet är det inte omöjligt att påstå att även ökat ansvar följer. 
Därmed är det inte heller orimligt att ifrågasätta huruvida patienten är patient enligt 
traditionell mening i och med ökad medverkan, eller om begrepp för praktikerna i och med 
detta bör omformas (Olesen, 2010). Givet detta bör fokus inte bara ligga på att utveckla 
applikationer för professionen. Resurser bör även läggas på att utveckla gränssnitt som 
stödjer interaktion mellan patienten och vården, vilket en visualisering av digital patientdata 
kan utgöra en komponent för. 

Den 29 maj 2015, publicerade tidskriften NyTeknik en artikel som sätter fokus på det 
faktum att vården är en sektor som inte hänger med i utvecklingen av IT-system och tjänster. 
Folkpartisten Daniel Forslund är innovationslandsråd i Stockholm och menar att 
journalsystem är byggda för att lagra data lokalt, de är inte byggda för utbyte av information 
(Lewan, 2015). Som bland annat den här studien visar, och som Forslund påpekar i och med 
den nya patientlagen, finns det ett problem kopplat till det faktum att patienter ständigt 
träffar nya läkare och läkare ständigt behandlar nya patienter, vilket är en källa till att 
journalen är så viktig. Oro och misstro uppstår som beskrivet inte sällan ur bristande 
relationer. NyTeknik påpekar den satsning som idag görs på utvecklingen av IT-system inom 
vården, men uttrycker även att nya system inte är hela lösningen (Lewan, 2015). Att skapa 
innovativa system kan vara en del i att stödja innovativa arbetssätt.  

Genom att skapa en journal som påvisar inte bara vad som sker i patientens vårdprocess 
utan även hur det sker, varför på vilka grunder vissa beslut fattas och varför något annat 
väljs bort, är det rimligen möjligt att forma inte bara en mer delaktig vårdprocess för 
patienten. Det skulle även kunna möjliggöra en effektivare och mer korrekt process då både 
patienten och läkarkollegor som förr aldrig träffat aktuell patient kan ta del av denna 
information. Med denna bakgrund vore det intressant att vidare undersöka hur en 
visualiserad digital journal kan möjliggöra för kommunikation, både mellan kollegor och för 
kommunikation med patienten samt hur det samtalet kan se ut.  
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Givet att visualisering och digitalisering skapar förutsättningar för ett annat samtal, vilken 
påverkan har det på det administrativa synsätt vårdinstitutioner idag har på tekniken där allt 
av värde dokumenteras och mäts? 

Ytterligare är det relevant att undersöka vilka funktioner den visualiserade journalen kan 
inneha i form av exempelvis virtuella kommunikationsmöjligheter och införande av 
information i realtid, hur de ser ut och hur de kan påverka konsultationen. Hur visualiseras 
exempelvis psykiska besvär? 
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Bilaga 1 
Läkare/vårdpersonal:	  
Beskriva	  kort	  vem	  du	  är,	  hur	  länge	  du	  har	  jobbat	  som	  läkare	  och	  lite	  sitta	  arbete.	  
1	  Konsultation	  
	  Skulle	  du	  kunna	  beskriva	  en	  konsultation	  med	  en	  patient?	  
(försök	  få	  med	  rörelser,	  placering,	  användning	  av	  redskap	  –	  samt	  dess	  syfte)	  
Helst	  respondenten	  prata	  utan	  att	  jag	  ställer	  frågor.	  	  

-‐ Försök	  fånga	  känslor	  av	  vad	  respondenten	  anser	  ”bra”	  eller	  ”mindre	  bra”,	  är	  nöjd	  eller	  mindre	  nöjd.	  
-‐ Varför	  är	  något,	  en	  situation	  eller	  känsla	  att	  föredra	  framför	  någon	  annan?	  	  

När	  är	  jag	  nöjd:	  Om	  jag	  får	  grepp	  om	  vad	  som	  kännetecknar	  en	  ”bra”	  eller	  en	  ”mindre	  bra”	  konsultation,	  och	  
benämner	  det	  som	  ”målet”.	  Det	  jag	  vill	  fokusera	  på	  och	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  är	  processen	  som	  leder	  dit.	  	  
Har	  läkaren	  någon	  förväntning,	  infrias	  dessa?	  
	  

2	  Patientjournal	  
När	  kommer	  patientens	  journal	  in	  i	  ett	  patientmöte?	  
-‐	  Varför?	  
-‐	  Är	  det	  tillräckligt/rimligt/nödvändigt?	  –	  Varför?	  
-‐	  vad	  är	  det	  som	  tar	  tid	  i	  en	  förberedelse?	  Hur	  mycket	  tid	  ägnas?	  
-‐Diskuteras	  den?	  
-‐	  okej,	  hur	  mycket	  tid?	  
När	  är	  jag	  nöjd:	  När	  jag	  får	  en	  förståelse	  för	  vad	  respondenten	  upplever	  att	  patientjournalen	  och	  att	  aktivt	  tagit	  
del	  av	  denne	  har	  för	  betydelse	  på	  konsultationen	  och	  vården,	  samt	  varför.	  
	  
3	  Teknik	  
Hur	  används	  teknik	  i	  konsultationerna	  idag?	  
(Artefakter,	  gärna	  så	  många	  tekniker	  som	  möjligt	  –	  ex:	  postit,	  anteckningsverktyg,	  datorer?	  
Även	  medicinska	  artefakter?	  Placering…)	  

-‐ När	  används	  den?	  
-‐ Hur	  används	  den?	  
-‐ I	  vilken	  grad	  används	  den?	  
När	  jag	  är	  nöjd:	  Hur	  påverkar	  det	  konsultationen	  och	  vården?	  
-‐ Är	  den	  rimlig?	  Ger	  den	  befintliga	  tekniken	  stöd	  för	  sitt	  syfte?	  

Försöka	  fånga	  så	  många	  dimensioner	  av	  teknikanvändning	  –	  analog	  &	  digital	  –	  som	  möjligt.	  Gärna	  den	  enskilde	  
respondentens	  ”system”.	  !	  varför.	  
	  
18	  min,	  

4	  Presentation	  av	  prototypen	  "	  visa	  utseende,	  tänkta	  funktioner,	  syfte	  osv.	  
4.1	  Har	  du	  några	  spontana	  tankar	  kring	  prototypen	  och/eller	  en	  visualisering	  av	  
patientjournalen?	  
-‐	  På	  vilket	  sätt	  skulle	  samspelet	  kunna	  påverkas?	  
Ponera	  att	  man	  skulle	  kunna	  visualisera	  journalen/patienten,	  hur	  påverkar	  det	  konsultationen	  tror	  du?	  
Givet	  att	  patienten	  har	  tillgång	  till	  en	  sån	  här	  informationsbild	  (innan),	  hur	  påverkar	  det	  denna	  aktivitet?	  
-‐	  Hur	  skulle	  denna	  påverka	  din	  förberedelse?	  
-‐	  Givet	  att	  patienten	  har	  tillgång	  till	  en	  sån	  här	  informationsbild,	  hur	  påverkar	  denna	  
aktivitet?	  
-‐	  Är	  den	  rimlig?	  
-‐	  Skulle	  den	  fylla	  ett	  behov?	  
När	  är	  jag	  nöjd:	  respondentens	  reflektioner	  och	  tankar	  om	  att	  visualisera	  patientjournalen	  och	  en	  delad	  bild,	  
kopplat	  till	  det	  den	  tidigare	  svarat	  på	  föregående	  frågor	  
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Patient:	  	  
Tar	  min	  situation	  	  
Kort	  om	  din	  hälsohistorik,	  hur	  mycket	  erfarenhet/-‐er	  har	  av	  vården?	  
	  
1	  Konsultation	  
Skulle	  du	  kunna	  beskriva	  en	  konsultation	  som	  du	  minns	  med	  en	  läkare	  eller	  vårdpersonal,	  
(så	  detaljerat	  som	  möjligt)?	  
(försök	  få	  med	  rörelser,	  placering,	  användning	  av	  redskap	  –	  samt	  dess	  syfte)	  
Helst	  respondenten	  prata	  utan	  att	  jag	  ställer	  frågor.	  	  

-‐ Försök	  fånga	  känslor	  av	  vad	  respondenten	  anser	  ”bra”	  eller	  ”mindre	  bra”,	  är	  nöjd	  eller	  mindre	  nöjd.	  
-‐ Varför	  är	  något,	  en	  situation	  eller	  känsla	  att	  föredra	  framför	  någon	  annan?	  	  

När	  är	  jag	  nöjd:	  Om	  jag	  får	  grepp	  om	  vad	  som	  kännetecknar	  en	  ”bra”	  eller	  en	  ”mindre	  bra”	  upplevelse	  av	  
konsultation,	  och	  benämner	  det	  som	  ”målet”.	  Det	  jag	  vill	  fokusera	  på	  och	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  är	  
processen	  som	  leder	  dit.	  	  
Vad	  har	  patienten	  för	  förväntningar,	  infrias	  dessa?	  
	  

2	  Patientjournal	  
Sätter	  du	  dig	  in	  i	  din	  patientjournal	  och	  i	  vilken	  grad	  sätter	  du	  dig	  in	  i	  din	  egen	  journal	  
(innan	  och	  efter	  konsultation)?	  
-‐	  Varför?	  
-‐	  Är	  det	  tillräckligt/rimligt/nödvändigt?	  –	  Varför?	  
När	  är	  jag	  nöjd?:	  När	  jag	  får	  en	  förståelse	  för	  respondentens	  syn	  på	  sin	  egen	  patientjournal,	  hur	  stor	  vikt	  det	  är	  
att	  denne	  själv	  tar	  del	  av	  den,	  varför.	  
	  
3	  Teknik	  
Hur	  används	  teknik	  i	  konsultationerna	  idag?	  
(Artefakter,	  gärna	  så	  många	  tekniker	  som	  möjligt	  –	  ex:	  postit,	  anteckningsverktyg,	  datorer?	  
Placering…)	  

-‐ När	  används	  den?	  
-‐ Hur	  används	  den?	  
-‐ I	  vilken	  grad	  används	  den?	  
När	  jag	  är	  nöjd:	  Hur	  påverkar	  det	  konsultationen	  och	  vården?	  
-‐ Är	  den	  rimlig?	  Ger	  den	  befintliga	  tekniken	  stöd	  för	  sitt	  syfte?	  

När	  är	  jag	  nöjd:	  När	  jag	  fått	  förståelse	  för	  hur	  patienten	  upplever	  att	  konsultationen	  påverkas	  (eller	  inte	  
påverkas)	  av	  den	  teknik	  som	  används.	  
	  
4	  Presentation	  av	  prototypen	  "	  visa	  utseende,	  tänkta	  funktioner,	  hur	  den	  tagits	  fram,	  
syfte	  osv.	  
4.1	  Har	  du	  några	  spontana	  tankar	  kring	  prototypen	  och/eller	  en	  visualisering	  av	  
patientjournalen?	  
	  
-‐	  Är	  den	  rimlig?	  
-‐	  Skulle	  den	  fylla	  ett	  behov?	  
När	  är	  jag	  nöjd:	  respondentens	  reflektioner	  och	  tankar	  om	  att	  visualisera	  patientjournalen	  och	  en	  delad	  bild,	  
kopplat	  till	  det	  den	  tidigare	  svarat	  på	  föregående	  frågor.	  
Går	  detta	  att	  koppla	  till	  tänkbar	  påverkan	  på	  konsultationen?	  Går	  det	  att	  koppla	  till	  tänkbar	  påverkan	  på	  sin	  
egen	  situation	  som	  patient?	  
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Bilaga 2 
Nedan visar exempel på bilder som respondenterna fick se under intervjun, för att väcka 
takar kring en visualiserad patientjournal. 
 

	  


