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I februari 2015 införde Region 
Jön köpings län journalen via nätet 
och gav alla invånare över 18 år til l -
gång till sin journal. Via 1177 Vård-
guidens e-tjänster kan patienter logga 
in med sitt BankID och ta del av de se-
naste journalanteckningarna. När tjäns-
ten infördes redan 2012 i Uppsala var 
debatten i media omfattande och det 
beskrevs både som farligt att läsa sin 
journal via nätet, men också som ett 
sätt att stärka patienters makt i vården. 
Även om diskussionerna var många, 
har tidigare studier visat att ett in-
ledande motstånd bland personal till 
att ge patienter tillgång till sin journal 
minskat när tjänsten väl har implemen-
terats. Läs om hur patienter och sjuk-
vårdspersonal uppfattade införandet 
i Region Jönköping i denna artikel av 
Sofie Wass, tidigare doktorand vid 
Jönköping University.

   –  delade meningar mellan   
personal och patienter
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En avhandling vid Jönköping University har nyligen un-
dersökt hur sjukvårdspersonal och patienter uppfattar in-
förandet av journalen via nätet. I studien ingick patienter 
som läst sin journal via nätet samt sjukvårdspersonal som 
dokumenterat information i journalen, det vill säga läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter med 
mera. Till skillnad från tidigare amerikanska studier, där 
det varit frivilligt för personalen att ge patienten tillgång 
till journalen, ger journalen via nätet alla patienter tillgång 
till sin journal.

Patienter nöjda med tjänsten
I de intervjuer och enkäter som genomfördes med patienter 
fick de svara på hur de uppfattade för- och nackdelar med 
att få tillgång till sin journal via nätet. Enkäten visade att 
94 procent av patienterna tyckte det var ett bra eller mycket 
bra initiativ att ge dem tillgång till journalen via nätet och 
96 procent instämde helt eller delvis i att det var enklare 
att få tillgång till information. Det återspelades även i in-
tervjuerna, där en patient sade följande:

”Det underlättar mycket, det är det där att det är 
lättillgängligt, det blir snabbare kommunikation och 
man får snabbare svar på hur man uppfattar vården den 
här gången, och vad var det de sade?”

I intervjuerna beskrev bland annat en patient att hen kände 
sig mer involverad eftersom det var enklare att följa pro-
cessen.

 
”Jag kan följa processen, vad som har hänt och allting, 
så det är klart att jag känner mig delaktig i det arbete 
som de har gjort med mig.”

En annan patient beskrev det som en möjlighet att ta mer 
ansvar för sin egen vård och att det också var ett sätt att 
förstå hur hälso- och sjukvårdspersonalen hade uppfattat 
mötet.

”Man kan få en bättre insyn, och egentligen kanske ta 
ett annat ansvar, för man kan ta del av informationen 
utan att behöva ringa. Man får bättre kunskap och man 
blir ägare av frågan själv.”

”… det är egentligen vår gemensamma beskrivning, 
informationen kommer ganska mycket från mig också. 
Det är klart att man måste se hur de har uppfattat det 
och hur de har värderat det. Att kunna fråga dem ifall
vi inte tycker lika.”

Ett liknande resultat återspeglades i enkäten där cirka 80 
procent av patienterna instämde helt eller delvis i att jour-
nalen via nätet gjorde dem mer involverade i sin egen vård 
eller rehabilitering och gjorde det lättare att förstå vad som 
sades under mötet. 

Personalen mindre nöjda
Resultatet från studien med sjukvårdspersonal visar att de 
inte är lika positiva till införandet av journalen via nätet, 
men att det kan vara ett sätt att tydliggöra viktig informa-
tion och att det delvis kan öka följsamheten. Enkäten vi-
sade att ungefär hälften av deltagarna tyckte att det var ett 
bra eller mycket bra initiativ att införa journalen via nätet. 

I linje med tidigare studier tyder dock resultatet på att 
det finns en oro kring att patienten ska missförstå informa-
tionen och bli orolig över det som finns att läsa. Dessa siff-
ror var högre bland personal som jobbade på klinik. En 
respondent sade:

”... det är inte helt enkelt, och de kan inte tolka rätt 
själva. Om du ser ett blodvärde på 13, vad förstår du 
av det?”

Samtidigt visade intervjuerna på att det fanns förhopp-
ningar om att journalen skulle kunna underlätta arbetet.

”När man kan följa sitt ärende så tror och hoppas jag 
att vi kan undvika en del onödiga samtal. Folk undrar 
vad det är som är på gång och då kan de faktiskt själva 
veta hur läget är i min process ... Många frågor är fak-
tiskt att folk inte vet själva.”

Bland sjukvårdspersonalen som var med i studien var en 
större andel inom primärvården positiva till tjänsten i jäm-
förelse med de som arbetade vid en klinik. Enkäten visade 
att 50 procent av deltagarna inom primärvården instämde 
eller delvis instämde i att det ökade följsamheten i de råd 
de gav till patienten och var ett sätt att tydliggöra informa-
tion till patienten. 

Vilka förbättringar finns för patienten?
När det gäller den fortsatta utvecklingen av journalen via 
nätet visade studien att patienterna önskar få tillgång till 
mer information såsom provsvar, remisser och möjlighet att 
se interaktioner mellan olika läkemedel. En annan diskus-
sion är om journalen via nätet bör erbjudas på lika villkor 
till alla invånare då resultatet visade att flera patienter såg 
journalen via nätet som en rättighet. I dag erbjuds infor-
mationen i journalen via nätet (exempelvis provsvar, re-
misser och liknande) i olika utsträckning beroende på var 
patienten bor.

I studien ingick patienter 
som läst sin journal via 

nätet samt sjukvårdspersonal 
som dokumenterat information 
i journalen, det vill säga läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor 
och arbets terapeuter med mera.”
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 Vilka förbättringar finns för personalen?
För personal som påverkas av journalen via nätet finns en 
del möjligheter. Omkring hälften av de som jobbade vid 
kliniker visste till exempel inte om att de bland annat kan 
använda olika sökord för att dölja viss information för pa-
tienten. Med den vetskapen hos professionen är det möjligt 
att oron minskar kring att patienten ska få tillgång till in-
formation om exempelvis osäkra diagnoser. För att på sikt 
dra nytta av ytterligare fördelar som journalen via nätet kan 
tillföra patienter är det även viktigt att informera personal 
om de positiva upplevelser som patienten uppfattar för att 
på så sätt få hälso- och sjukvårdspersonal att informera pa-
tienter om möjligheten och öka användningen av tjänsten. 

 

SOFIE WASS
Postdoc, Universitetet i Agder

FAKTA OM STUDIEN
Vid tiden för studien hade tjänsten varit implementerad i 14 
månader och invånarna kunde läsa journalanteckningar, dia-
gnoser och vaccinationer daterade tillbaka till juli 2014. Till en 
början var inte anteckningar från psykiatri, habilitering, kurato-
rer och psykologer tillgängliga. I studien ingick 146 sjukvårds-
personal och 56 patienter från tre kliniker och tre vårdcentraler 
och antalet deltagare är därför inte representativt för Region 
Jönköpings län. Tillsammans med resultatet från intervjuerna 
och en workshop ger det däremot en beskrivning av uppfatt-
ningarna av journalen via nätet i den aktuella kontexten. 

S T O C K H O L M      G O T H E N B U R G      O S L O      C O P E N H A G E N      H E L S I N K I

Premium Full-Service CRO
Global Reach and Local Expertise

Clinical Trials 

         Pharmacovigilance 

   Data Management

               Patient Recruitment Services

Non-Interventional Studies

                    Quality Assurance

            Biostatistics                 ePRO

      Medical Writing

           Feasibility Studies

Please don’t hesitate to contact us.  IRW Consulting AB · Svärdvägen 3A · Box 703 · SE-182 17 Danderyd · Sweden · 08-791 66 40 · www.irwcro.com




