Välkomna till vårens workshop
för DOMEs referensgrupper
Möjligheter och hinder med
patientens journal på nätet

Deployment of Online Medical records and E-health services

Agenda
9.30-10.00

”Incheckning” och fika

10.00-10.30

Välkomna till workshopen
- presentation av workshopens syfte & mål
- presentation av alla deltagare, kort runda.

10.30-11.30

Presentation av DOME projektet
Presentation av SUSTAINS-projektet

11.30-12.15

Frågeställningar från referensgrupperna - att ha med in i
diskussionsgrupperna

12.15-13.00

Lunch

13.00-14.40

Diskussion i grupper, ca 7 personer i varje grupp.

14.40-15.00

Fika

15.00-15.40

Gemensam slutdiskussion
(redovisning av samtal i grupperna)
och avrundning av dagen
- välkomna på nästa workshop 14/11 (WUD)

Möjligheter och hinder med
journalen på nätet
SYFTE med workshopen
• Att ha en gemensam och interaktiv diskussion om aktuella
frågeställningar mellan referensgrupperna och forskare inom
DOME.
• Vidare vill vi diskutera eventuella gemensamma mål och
intressen.
MÅL med workshopen
• Att referensgrupperna ska få kännedom om DOME-projektets
arbete, och att forskargruppen ska inspireras av
referensgruppernas frågeställningar och diskussioner
gällande journal på nätet och andra eHälso-tjänster.

Presentationsrunda
VEM ÄR DU?
- Namn, yrke, var kommer du ifrån?
DINA FÖRVÄNTNINGAR:

- Vad vill du få ut av workshopen?

Deployment of Online Medical records
and E-health services (DOME)

Forskning i anslutning till
EU-projektet SUSTAINS
- vad är på gång?

Presentation av DOME
•
•
•
•

Kortfattad intro till DOME
Presentation av ingående forskare
Nationellt – internationellt
Projektets mål

Vad är på gång?
•
•
•
•

Huvudfrågeställningar
Pågående och planerade studier
Intressanta resultat hittills
Referensgruppsarbete

Frågor & kommentarer

VINNOVA finansierar

Samarbetsprojekt mellan Lunds
universitet, Uppsala Universitet
och Högskolan i Skövde

DOMEprojektet

Aktionsforskning tillsammans
med SUSTAINS-projektet
Har pågått sedan juli 2012 och
har finansiering till september
2013.

Multidisciplinärt

Kvalitativt och kvantitiativt

Information Management

Deployment of IT

Human Computer Interaction

Medicine

IT and work environment

Information Security

Management studies

Organization theory

Business studies

Engineering Education

Users in eGovernment

Medical informatics

DOME projektets mål
Projektets mål är att skapa och sprida
kunskap kring införande och användning av
patientjournal på nätet och andra ehälsotjänster som ger underlag för en
genomtänkt övergång till dessa tjänster
genom att ta tillvara såväl patienternas som
hälso- och sjukvårdspersonalens intressen.

Huvudfrågeställningar
• Vad krävs av framtidens e-hälsotjänster för att uppnå en vård
där patienten är en tydlig och aktiv medaktör och där IT-systemen
har en stödjande roll och motsvarar de krav och förväntningar som
finns i samhället?
• Hur påverkas vårdens aktörer, vårdgivare såväl som
professioner, när patienten blir mer informerad och därmed mer
delaktig i sin egen vård?
• Hur påverkar implementering av SUSTAINS vårdgivarnas
praktiska arbete, vilka möjligheter finns vid implementeringen och
vilka faktorer bör tas i beaktande för att maximera den positiva
inverkan och minimera möjliga negativa följdeffekter?

Studier i tre arbetspaket

A. Patienter & närstående
(Rose-Mharie Åhlfeldt)

B. Professioner & ledning
(Gudbjörg Erlingsdottir)

C. IT utveckling &införande
(Åsa Cajander)

Målbild vetenskapliga studier

Resultat hittills
juli 2012 – april 2013

Studier i WP A: Patienter &
närstående

1. Enkäter till patienter som begärt ut sina
pappersjournaler
2. Enkäter till patienter som har erfarenhet av
att ha använt vårdkonto
3. Intervjustudie med patienter på onkologen
4. Intervjustudie med patientnämnder och
patientorganisationer
5. Intervjustudie gjord av två informaikstudenter

Några intressanta resultat hittills:
• Det finns stora skillnader i preferenser hur patienter läser
sin journal, och på vad man är intresserad av.
• Det skiljer mkt mellan mellan de som har beställt sin
journal flera gånger och de som inte gör det.
• Tillgången till journalen spelar en stor roll för vissa
individer
• Människor läser sin journal eftersom
–
–
–
–

De vill bli delaktiga i vården
Man är misstänksam om man inte fått rätt vård
Som minneshjälp.
Det finns människor som gör det närmast för principens skull,
dvs det ska vara möjligt.

Studier i WP B: Professioner & Management
5. Management-intervjuer vid
1. Enkäter till
vårdprofessioner

•LUL
•Skåne
•VGR
•NLL

2. Media & SUSTAINS

6. Intervjustudie kring
vårdpersonalens arbetsmiljö
+ masterstudie kring hot och
våldsrisker för professioner

3. Intervjustudie till
vårdpersonal

7. Läkarstudenter och
sjuksköterskestudenter och ehälsotjänster

4. Enkätstudie till
Vårdförbundets medlemmar

8. Införande av e-Hälsotjänster
I kvinnosjukvården

Några intressanta resultat hittills
• I artiklarna i media används bitvis samma nyckelord
för att beskriva nackdelar & fördelar med införandet
av systemet
– Patientsäkerhet
– Kvalitet i vården

• Politikerna är generellt sett positiva, men hälso- och
sjukvårdspersonal är inte alltid positiva.

Studier i WP C – Utveckling och införande

1. Intervjustudie: IT-utveckling och e-hälsotjänster

2. Ekonomiska indikatorer

3. Intervjustudie: Privacy by design - masterstudie
4. Intervjustudie: Införande av e-hälsosystem och dess
påverkan på verksamheten
5. Jämförande observations- och intervjustudie av
införandeprocessen av e-hälsotjänster
6. Intervjustudie: Utvärdering av riktlinjer för utveckling av
offentliga e-tjänster
7. Intervjustudie: Tekniker för användarmedverkan för
utveckling av offentliga e-tjänster

Några intressanta resultat hittills
• Svårt att planera och hantera processen pga hög grad av
osäkerhet gällande slutanvändarens behov.
• Utvecklingsprojektet saknade ett fastställt, väldefinierat mål.
– odefinierade framtida användare, användning och nytta
– Löste situationen genom Agil utvecklingsmetod, personas och
konceptuell modell

• Svårt att få med slutanvändare – hur ska man då få feedback?
• Svårt testa; Inga systematiska tester innan lansering.

Allmänna
projektresultat hittills
juli 2012 – april 2013

Accepterade publikationer
hittills
1. Peer-bedömda tidskriftsartiklar.
–

Marta Larusdottir, Åsa Cajander och Jan Gulliksen. Informal Feedback Rather than Performance
Measurements - User Centred Evaluation in Scrum Projects. Behaviour and Information Technology, 2013.

2. Konferensbidrag.
–

Åsa Cajander, Marta Larusdottir och Jan Gulliksen. (2013) Existing but not Explicit – The User Perspective in
Scrum Projects in Practice. INTERACT, Kapstaden, Sydafrika, september 2013.

–

Isto Huvila, Mats Daniels, Rose-Mharie Åhlfeldt och Åsa Cajander. Experiences and Attitudes of Patients
Reading their Medical Records differences between readers and recurrent readers. I3, Aberdeen, Skottland,
juni 2013.

–

Gudbjörg Erlingsdottir och Cecilia Lindholm. “Because we can! Deployment of eHealth services in Uppsala
County”. NFF (nordisk företagsekonomisk förening) konferens, Reykjavik, Island, augusti 2013.

–

Isabella Scandurra, Maria Hägglund och Rose-Mharie Åhlfeldt, (2013) Experiences of Novel e-Health Services
for Patients - Pros, Cons and Future Challange. Workshop på Medinfo 2013. Köpenhamn, Danmark, augusti
2013.

3. Övriga publikationer.
–

Åsa Cajander, Gudbjörg Erlingsdottir och Rose-Mharie Åhlfeldt; “DOME-projektets forskning är laglig och
etisk”, debattinlägg i Läkartidningen 5 april 2013.

Inskickade artiklar till
konferenser
1. Economic Evaluation of E-Health Services: Reflections
on Research and Practice, Gunilla Myreteg
2. Development of Novel eHealth Services for Citizen Use
- Current System Engineering vs Best Practice in HCI,
Isabella Scandurra mfl.
3. Design process in the development of a novel system
for patient access to EHRs, Isabella Scandurra mfl.
4. Public Discourse on EHR in Uppsala, Cecilia Lindroth
och Gudbjörg Erlingsdottir

Diverse presentationer
1.

Presentation på VITALIS av DOME-projektet: “Forskning i anslutning till EUprojektet SUSTAINS - vad är på gång?” 18 april 2013.

2.

Presentation av DOME och uppnådda resultat inför EU-finansiärer av
SUSTAINS-projektet, Brussel den 16 april 2013.

3.

Presentation av DOME inför SUSTAINS-projektet, 15 april 2013.

4.

Presentation och diskussion av DOME i en seminarieserie som hålls av
HälsoInformatikCentrum (HIC), Karolinska institutet, februari 2013.

5.

Workshopansvarig på en workshop arrangerad av European Patient Forum i
januari 2013.

6.

Presentation av DOME för SUSTAINS i Bilbao 18 september 2012.

Arrangerade workshops
1. Workshop för DOME:s referensgrupper och andra
intressenter, Stockholm 26 april 2013.
2. Forskningskonferens med forskare intresserade av
DOME, Lund 26 februari 2013.
3. Workshop för DOME:s referensgrupper och andra
intressenter, Uppsala 14 december 2012.
4. Workshop med de som arbetar i Estland inom
SUSTAINS, Tallinn 23 november 2012.

Aktionsforskningsaktiviteter
Tre presentationer inför EU-projektet SUSTAINS
Patient empowerment indicators
Economic indicators

Patient empowerment - Focus groups
Kontinuerlig kontakt med SUSTAINS
Studier initierade av uppkomna situationer

Uppstart av ett europeiskt
samarbete E-PACEIT
• Möte i Köpenhamn, maj 2012
• Skype-möten 2012

• Möte i Bilbao, september 2012
• Möte i Tallinn, november 2012
• Möte i Bryssels, april 2013

Sökta forskningsanslag i relation
till projektet
• Gudbjörg Erlingsdottir och Åsa Cajander har sökt finansiering hos
AFA för en fördjupning av arbetsmiljöforskning kopplat till
införande av eHälsotjänster: E-hälsotjänsters Påverkan på
Sjukvårdspersonalens Arbetsmiljö (EPSA).
• Åsa Cajander och Gudbjörg Erlignsdottir är medsökande i en
programansökan “Den friska vården” till FAS som skickats in från
institutionen för designvetenskaper i Lund.
• Framtidens Strategiska Forskningsledare (Isabella Scandurra).
• Planering för en större EU-ansökan pågår tillsammans med
intressenter till SUSTAINS

DOME Referensgrupper
Vi söker fler representanter till referensgrupper

Övergripande

Rådgivande
Deltagande

DOME Referensgrupper
Övergripande
•

Näringsdepartementet

•

Socialstyrelsen

•

Digitaliseringskommissionen

•

Landstingspolitiker, Västra Götaland

•

Sveriges Kommuner och Landsting

•

Svensk Sjuksköterskeförening

•

Medicinsk Teknik SUS

Deltagande

•

Sveriges Läkarförbund

•

Svenska Läkaresällskapet

•

Vårdförbundet

•

Svenska Läkarsekreterareförbundet

•

Patientnämnder i Västra
Götalandsregionen: (Borås, Göteborg,
Uddevalla, Mariestad)

•

Patientnämnden i Uppsala län

•

Patiennämnden i Skåne län

Rådgivande

•

Patientnämnden i Norrbottens län

•

CeHis

•

•

Vinnova

Specialistföreningar inom Svensk
Sjuksköterskeförening:

•

SKL, e-beredningen

•
•

•

Microsoft

•

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
Demenssjuksköterskornas nätverk i
Stockholms län
Distrikssjuksköterskeföreningen i Sverige

•

Sustains nationellt

•

B3IT Healthcare AB

Framtiden
• Framtiden för DOME: prel. 3-årsprojekt
• Vi kommer att avsluta de påbörjade studierna
• Sprida och presentera resultat på konferenser och via
populärvetenskapliga texter

• Bistå som aktionsforskare i det nationella införandet?
• Bistå som aktionsforskare inom SUSTAINS

Frågor & kommentarer?
Åsa Cajander | domecoordinator@it.uu.se
Isabella.Scandurra@it.uu.se
http://www.it.uu.se/research/hci/dome

Frågor till ws
Inför det nationella införandet:
•

Är journaler på nätet bra? För vem? I vilken situation?

•

Vilka framtida e-hälsotjänster vill patienterna ha?
–

Identifiera vilka som kommer använda/inte använda/alt lösningar…

•

Hur påverkas arbetet i vården av publika eHälsotjänster
(invånartjänster)?

•

Hur påverkas vårdkvalitet och patientsäkerhet?

•

Hur kan DOME och referensgrupperna samverka för att ge
ökad kunskap kring införande och användning av
patientjournal på nätet och andra e-hälsotjänster?

Frågor från ws
- Utifrån diskussionen om kollektivt tryck från patienterna och från politikerna?
Hur gör man då?
-

Vilka nya innovationer kan utvecklas genom att använda journalen på nätet? Ex
Ture Ålanders pedagogiska verktyg.

-

Kan detta vara starten på att förändra vårt sätt att dokumentera?

-

Vilka nya systemstöd kommer att behöva utvecklas?

-

Är vi för tidigt ute? Att släppa det vi har idag?
- Tex att man dokumenterar helt olika saker …
- Först bygger vi NI-strukturen och sedan släpper vi …

-

NI/NF och andra nationella projekt.. Hur kopplas projekten ihop?

-

Säkerhetsaspekten - föräldrar som bloggar osv. Vad ligger barnets integritet i
detta? Detta finns redan ute om mig, och jag valde inte! Vad har vi för
skyldigheter i vården?? Kan de använda journalen hur som helst? Kan föräldrar
hantera informationen hur som helst? Det blir en helt annan tillgänglighet.

Diskussionsgrupper
Rum B, plan 3

Rum C, plan 2

Åsa Cajander

Johan Andersson

Benny Eklund

Susanne Bergenbrant Glas

Catarina Janrud Barth

Lisbeth Brandt

Viktor Kjerrman

Gudbjörg Erlingsdottir

Sabine Koch

Lena Furubacke

Eva Lindholm

Isto Huvila

Isabella Scandurra

Maria Hägglund

Ulrika Åkerstedt

Maria Jansson
Rose-Mharie Åhlfeldt

Gemensam slutdiskussion
Vilket var viktigt i varje grupp? Att lyfta fram?  resumé förmedlas senare.
•

Vad vill vi komplettera med?
– Blocka på hela journalen vs. Blocka på vårdärende.
– Integritetsfrågor: maskera på process/unikt vårdärende
• För det måste man ha bättre samverkan på vårdsidan = kont. vård.

– Mask the mask – att man inte ser att man maskerat.
• För att förebygga intrång eller felhantering av JPN.

– Finess/kunskap att veta vilka som är ”journaltittare”
• blir en komm.plattform, för att kunna påverka pat gm texten.
• En ömsesidighet, att vi ser när vårdprof varit inne resp pat.

•

Intresserade av det normativa (Jönköping) Hur delge DOME-info?
– Införande, utveckling  aktionsforskning.
– Intressant att se vad som ska testas, men som tar mkt tid.. Kan nya org. Vara delaktiga?
– Belysa fler än läkarna…

•

Vad vill de unga? Personal som jobbar med unga?

Välkommen på nästa workshop!
• 14 november 2013 i Stockholm (prel. hos Vinnova)

• http://www.worldusabilityday.org

DOMEs mål är att ge rekommendationer för
en genomtänkt övergång till ehälsotjänster
som tar tillvara såväl patienternas som hälsooch sjukvårdspersonalens intressen.

Tack och välkomna 14/11!
Åsa Cajander, Isto Huvila, Rose-Mharie Åhlfeldt,
Isabella Scandurra, Gudbjörg Erlingsdottir
Isabella Scandurra 2013-04-26
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