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PRESENTATION*PÅ*DOME.SYMPOSIET*UPPSALA*17*OKT.*2014*
*

PATIENTS’*ACCESS*TO*
ELECTRONIC*MEDICAL*RECORDS*

*
.*RISKY*BUSINESS*FOR*HOSPITAL*

STAFF?*
*
*

Examensarbete av Ulrika Åkerstedt 
Kunskapshandledare: Åsa Cajander, Uppsala Universitet 

Metodhandledare: Greg Neely, Umeå Universitet 

Presentationsupplägg:*

Bakgrund 

Metod 

Resultat och slutsatser 

Frågor och diskussion 

Bakgrund*

2012/13 
Magisterprogramm
et i arbetsliv och 
hälsa – 
examensarbete 
 
Kontakt med DOME  
 

2013.01.30,**
diarienr.*IMS*2013/3763:**

 
Framställan om förbud eller föreläggande enligt 

Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a med anledning av att 
Landstinget i Uppsala län planerar att lägga ut s.k. 

åtkomstloggar i Internetjournaler utan menprövning 
 
Utdrag: 
Patienter har en lagstadgad rätt att få ut dessa 
uppgifter, men att göra uppgifterna lättillgängliga på 
Internet gör att riskerna för personalen ökar. Ett mycket 
större antal av patienterna kommer att gå in i 
åtkomstloggarna och riskerna för hot och våld ökar för 
personalen.  

Logglista*visas*för*patienter*
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Frågeställningar**

Upplever sjukvårdspersonal 
högre grad av risk för hot och 
våld efter införande av 
Journal via nätet? 

Är sjukvårdspersonal mer 
utsatta för hot och våld efter 
införande av Journal via 
nätet?  

Webbenkät*till*492*vårdanställda*
på*UAS,**174*deltog*

*

Psykiatri  
• 277 pers. från 

slutenvårdsavd, 
Psykiatrins hus. 

Akutvård:  
• 118 pers. från öppna 

akutvårdsavdelningen. 
• 97 akutjourläkare. 

Hur*gick*arbetet*till?**
Enkät 16 dec 2013- 25 jan 2014  
2 påminnelser per grupp. 

Totalt 16/14 frågor   
• 5/4 bakgrundsfrågor 
•  11/10 frågor om risker, rädslor och utsatthet för våld i arbetet. 

Svaren kodades i Excel.  

Statistik bearbetades i Stata 13.1. 

Resultat*
på*

bakgrundsfrågor*

174 deltagare  (35%).  
48% från akutvård och 52% från 

psykiatri.  

Svarsfrekvens inom grupperna: 
akutvårdsmottagningen 42%, 

akutjourläkare 34% och 
psykiatri 33%. 

37% var sjuksköterskor, 39% var 
vårdbiträden, 19% var läkare, 

nio stycken “annat”. 

68% var kvinnor, 30% var män, 
tre personer uppgav inte kön. 

63% hade jobbat inom 
vårdsektorn i mer än 10 år. 45% 

hade jobbat mer än 15 år.  

Våldsutsatthet*kontra*rädsla*

61% uppgav 
utsatthet för hot 
eller våld under 

det senaste året. 

79% angav att de i 
dagsläget inte var 

rädda för att 
utsättas. 

70% av 
akutvårdspersonal 
(ej jourläkare) och 
psykiatripersonal 
angav att de varit 
utsatta för hot och 

våld i arbetet 
under det senaste 

året. För 
jourläkare var 
andelen 24%. 

Jourläkarna 
uttryckte en något 

högre grad av 
rädsla för hot och 

våld än 
psykiatripersonal 
(men mindre än 
personalen på 

akuten). 

Resultat*
.våldsutsatthet*kontra*rädsla*

Utsatta 
61% 

Ej utsatta 
39% 

Hot/våldsutsatthet  
under senaste året 

Rädda 
21% 

Ej rädda 
79% 

Rädsla för hot/våld 
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Fria*svar*ang.*våld*
*

O Jobbar*på*akutmottagning*där*olika*typer*av*hot*förekommer*
främst*från*berusade*och*narkotikapåverkade*patienter*

*
O Har*arbetat*på*äldrepsykiatrisk*avd*där*toleransnivån*är,*av*

förklarliga*skäl,*mycket*högre.*

O Påtryckningar*av*obehaglig*karaktär*från*anhöriga*som*passerar*
gränsen*för*vad*vi*ska*behöva*acceptera*sker*nästan*varje*vecka.*

*
O Det*kan*vara*svårt*att*kvantifiera,*eftersom*det*dels*är*en*flytande*

skala*mellan*hot*och*våld*å*ena*sidan*och*frånvaro*av*hot*och*
våld*å*den*andra,*dels*blir*man*med*tiden*lite*avtrubbad.**

*
O Hotad*verbalt*blir*man*flera*ggr*i*veckan,*det*är*inget*jag*lägger*

någon*större*vikt*vid.*Anmäler*bara*när*jag*blivit*sparkad*eller*
slagen.*

Ökad*rädsla*i*och*med*införandet?**

39% av psykiatripersonalen uppgav 
att de trodde att deras rädsla skulle 
öka iom Journal via nätet.  

15% av akutvårdspersonalen, inkl. 
jourläkare, uppgav att deras rädsla 
ökat efter införandet. Resten uppgav 
att rädslan varken ökat eller 
minskat.  

Resultat*
.*ev.*ökad*rädsla*i*och*med*införandet*

Ökar 
39% 

Varken ökar 
el. minskar 

61% 

Rädslan 
minskar 

1% 

Vad psykiatripersonalen  
trodde ang. rädsla 

Ökar  
15% 

Varken ökar 
eller 

minskar 
85% 

Vad akutvårdspersonalen  
upplevde ang. rädsla 

Upplevd*risk*kontra**
journalens*roll*i*hotfulla*situationer*

47% av jourläkarna 
och 48% av 

psykiatripersonalen 
angav att de tror att 
riskerna för hot och 
våld i arbetet ökar 

iom införande. 

Personal på 
akutmottagningen 

trodde till högre grad  
- 68% - att riskerna 
varken ökar eller 

minskar.  

Dock angav bara en 
enda respondent – 
en jourläkare - att 
patienttillgång till 

nätjournalen spelat 
en negativ roll i en 

hotfull eller våldsam 
situation. 

Resterande angav 
att de inte vet vilken 
roll journalen spelat 

eller att den inte 
spelat någon roll. 

Resultat*
.*ev.*ökad*risk*för*hot/våld*efter*införande*

47% 
53% 

Jourläkare 

32% 

68% 

Akutmottagning 

Ökad risk 

Varken ökad el. 
minskad risk 

48% 
52% 

Psykiatri 

Fria*svar*ang.*farhågor*
*
O Vissa*patienter*som*saknar*sjukdomsinsikt*skulle*bli*

förbannade*när*dom*kan*läsa*vad*vårdpersonalen*skriver.*
*
O Vet*personal*som*blivit*uppringd*av*patienter*på*grund*av*

journal*på*nätet*är*rädd*för*att*detta*skall*hända*mig*
*
O Risk*att*journalanteckningar*kommer*användas*för*att*hänga*

ut*personal*i*sociala*medier.*
*
O Vill*inte*att*patient*ska*kunna*läsa*mitt*namn.*Rädd*att*de*då*

kan*ta*kontakt*utanför*sjukhuset.*
*
O Var*inte*medveten*om*att*våra*för*och*efternamn*fanns*

utskrivna*i*journalsystemet.*Det*gör*att*min*oro*nu*har*ökat!*
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Generell*inställning*angående*
införandet*

Totalt 43% 
övervägande 

negativa  
21% övervägande 

positiva 
36% kan inte ta 

ställning 

Jourläkare  
56% övervägande 

negativa  
19% övervägande 

positiva  
25% kan inte ta 

ställning 

Akutvårdspersonal  
30% övervägande 

negativa 
34% övervägande 

positiva 
36% kan inte ta 

ställning 

Psykiatripersonal 
 45% övervägande 

negativa 
15% övervägande 

positiva  
40% kan inte ta 

ställning 

Generell*inställning*till*införandet*

19% 

56% 

25% 

Jourläkare 

34% 

30% 

36% 

Akutmottagning 

Övervägande 
positiv 
Övervägande 
negativ 
Kan inte ta 
ställning 

15% 

45% 

40% 

Psykiatri 

Exempel*på*olika*inställningar*

• Jag tycker absolut att 
patienterna ska få ta del 
av sina journaler, men inte 
förrän efter vårdtiden. 

• Den marginella andelen 
hotfulla patienter kommer 
att fortsätta vara hotfulla 
oavsett om de läser sin 
journal eller ej. 

• Hoppas att det införs i 
hela landet snarast 
möjligt, 

• Det måste gå att få in våra 
datainloggningar istället 
för våra namn. Det pratas 
hela tiden om 
patientintegritet men 
personalen glöms bort.  

• Personligen skulle jag inte 
vilja ha min journal på 
nätet. Med tanke på hur 
resten av landtingets IT-
system fungerar känns 
det som det bara är en 
tidsfråga innan alla 
journaler ligger på 
piratebay... 

Studiens*begränsningar*

O Akutourläkarna*var*de*enda*läkarna.*Begränsat*urval.*
*
O Vissa*respondenter*valde*att*inte*svara*på*någon/några*

av*frågorna.*
*
O Psykiatripersonal*kan*ju*ha*erfarenhet*av*patienttillgång*

till*journalen*från*annat*håll.*
*
O Journalskrivande*ser*olika*ut*för*de*olika*grupperna*
*
O Slutenvård*vs.*öppenvård*

 

Slutsatser*

Upplevelserna av risk i och med införandet av Journalen via nätet är i 
hög grad en verklighet för personalen inom de undersökta grupperna, 
speciellt för jourläkare och psykiatrivårdspersonal. 

Dessutom är många, speciellt jourläkare och psykiatrivårdspersonal, 
negativt inställda till att patienter fått tillgång till sina journaler via 
nätet.  

Denna studie visar dock inte på ökad hot- och våldsrisk i och med 
införandet av Journalen via nätet. 

Frågor*
O Hur tänker ni runt det planerade införandet 

av Min journal via nätet inom psykiatrin? 

O Hur bör det faktum att sjukvårdspersonal 
faktiskt upplever det som riskfyllt med 
Journal över nätet hanteras? 

Tack för er uppmärksamhet! 
Ulrika Åkerstedt 
occupationalhealthstudy@it.uu.se 
 


