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Vårdförbundets medlemmars syn 
på Journal via nätet 
- En första titt på enkätresultaten 

DOME – Deployment of Online Medical records and E-health services 
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Bakgrund 
– Forsknings- och införandeprojekt 

SUSTAINS –  EU Deployment Project (2012 - 2014) 

• First practical implementation of this kind in Sweden 
– 55 000 Citizens: Access your own Health Record  

via the web  Æ Public eHealth Services (Nov 2012) 

– 16 partners in 11 countries Æ deploy eHealth by 2014 

 
DOME – a research project (2012 Aug - 2016?) 

• Multi-disciplinary explorative research approach:  
– User-centred approach (Professionals/Patients/Relatives) 

– Studies as constructive evaluations Æ recommendations 
• 10 senior researchers + 3 PhD students + students 
• 23 studies in 3 work packages  
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Projektets mål och arbetspaket 

A. Patients and relatives 
(R-M Åhlfeldt, Skövde) 

B. Professionals and 
Management 

(G Erlingsdottir, Lund) 

C. Development and 
Deployment 

(Å Cajander, Uppsala) 

Projektets mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av 
patientjournal via nätet och andra e-hälsotjänster.  

Resultaten ska ge underlag för en genomtänkt övergång till dessa tjänster genom 
att ta tillvara såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens intressen. 
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Enkätstudier till vårdpersonal 

1. Läkares åsikter om Journal via nätet  
(Uppsala: 1600/399 25%) 

2. Journalförande personals åsikter och kunskap 
kring Journal via nätet (Örebro: N 100/45) 

3. Vårdförbundets medlemmars åsikter kring Journal 
via nätet (Sverige: N 8460/2867 35,4%) 
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Urval ”sjuksköterskor” 

Vårdförbundets medlemmar 

• Urval: 10% av 84 640 st barnmorskor och 
sjuksköterskor som är registrerade som 
yrkesverksamma och med epostadress i 
Vårdförbundets medlemsregister.  
– alla med dessa yrken = även chefer och administratörer  

• Av dessa är 596 st verksamma i Uppsala  
– 20% av den populationen = medveten överrepresentation 

• Resten är proportionerligt slumpade på övriga landet 

• Förarbete & utskick 
– Admin av Vårdförbundet – webbenkät 
– Gemensamt framarbetade frågeställningar + missivbrev 
– Utskickade under mars 2014 

• Databehandling & analys av DOME 
– Översiktlig sammanställning av rådata i april 2014 
– Statistiker engagerade h2014 
– Flera analysområden – vad skulle ni vilja titta närmare på? 

• Presentation av resultat 
– Artiklar i tidskrifter och konferenser 
– Presentation på nationella konferenser 



Enkätens struktur 

Vårdförbundets 
medlemmars  
Åsikter v2014 
(oavsett erf.)  
 
20  “frågor”: 
8 bakgrund; 
5 set [38] 
åsiktsfrågor 
 
7 fritext fält 
 

Bakgrund [8]: arbetsplats, yrke, erfarenhet, region, kön, 
ålder.  “Journal  via  nätet”  erfarenhet + vems är journalen? 

[4] Ditt arbete och dina patienter i relation till 
journalhantering (ej nödvändigtvis via nätet)  

[9] Uppfattning om journalen: Patientjournaler och 
patientjournaler via nätet 

[9] Patientens delaktighet i vården och uppnådd 
vårdkvalitet 

[6] Din (framtida) användning av journaler då de görs 
tillgängliga för patienter via nätet 

[8] Om din arbetsmiljö och dina patienter i relation till 
Journal via nätet 
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Exempel ”Bakgrund” 

Exempel  ”Frågeställningar” Svarsstatistik 

• Datainsamling 2014-03-07—2014-04-05 
– Påminnelse varje vecka (n=4) 

 

• Antal utskickade    8460 
– Ej kontaktbara    356  

  

• Svarande     2867 
– Inget svar    4 
– Svarsfrekvens    35,4% 
– Standardavvikelse   5,37 

 

• Stor studie med mycket data 

• Flera analysområden  
 

– vad skulle ni vilja titta närmare på? 
 
• Presentation av hela Sveriges data 

• Presentation av olika snitt av rådata  

– Exempel utifrån olika frågeställningar 

Bakgrundsfråga 1 

• I vilket län eller region 
 ligger din arbetsplats? 
– Hur respondenterna 

fördelar sig i landet… 
 

– Återstår: 
• Fördelning % / län 

 



I vilket län/ 
region ligger 
din arbetsplats? 

Nr 1 Bakgrundsfråga 2 

• Kön? 

Bakgrundsfråga 3 

• Ålder?  

Bakgrundsfråga 4 

• Huvudsaklig arbetsplats är inom? 

 

 

 

 

 

• Annat, ange vad? 

• 5 a4: exakt beskr 
Æ Omkodning pågår 

Bakgrundsfråga 5 

• Du arbetar huvudsakligen som? 

 

 

 

 

 
– Annat 

4 A4 spec. 
– Æ Omkodning 

 pågår 

Bakgrundsfråga 6 

• Antal verksamma år?  



Bakgrundsfråga 7 

• Har du eller någon i din familj , använt sig av tjänsten 
”Min journal i Uppsala Län” genom Mina 
Vårdkontakter? 

Bakgrundsfråga 8 + Synpunkter 

• Patientjournalen,  
vem tillhör den? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 12 a4 ~ 500 kommentarer, främst kring fråga 8. 

 

Set 1 (10+11) 

Ditt arbete och dina patienter: 

I vilken utsträckning: 

• Träffar du patienter som har läst sin journal 
(pappersjournal el elektronisk journal)? 

• Har du upplevt att patienter efterfrågat 
journaluppgifter (muntligt, skriftligt el 
elektroniskt)? 

• Upplever du att pat hämtar med. info själv?  
(från ex nätet, 1177, vårdguiden) 

• Upplever du att patienter i nuläget är 
delaktiga i vården? 

Fritextsvar Æ 9,5 A4 

 

Inte alls  – i hög utsträckning  

Set 2 (12+13) 

Din uppfattning om journalen: 
I vilken utsträckning anser du att 

• Journalen är ett arbetsinstrument för dig? 

• Arbetsinstrument för alla som vårdar patienten? 

• Journalen är till för myndighetstillsyn? 
 

• Journalen är till för kvalitetssäkring & forskning? 

• Journalen är en informationskälla för patienten? 
 

• Journalen kan bli ett arbetsinstrument för pat? 

• Det är till nytta för pat att deras anhöriga/ när-
stående har möjlighet att få ta del av journalen? 

• ”Journal på nätet” är viktig för pat? 

• ”Journal på nätet” är en bra reform? 
Æ 13+ A4 

Inte alls  – i hög utsträckning  

Dina patienters delaktighet & uppnådd kvalitet i vården: 

I vilken utsträckning anser du att 
• Pats delaktighet är en förutsättning för en god vård? 
• Patienten borde ta mer ansvar för sin egen vård? 
• Patientens anhöriga borde vara mer delaktiga i vården? 

 

• JPN ökar patientens delaktighet? 
 

• JPN ökar vårdkvaliteten? 
 

• JPN bidrar till vård på lika villkor? 
 

• Kvaliteten på vårddokumentationen ökar gm patientens 
tillgång till JPN? 

• Pat ska kunna se journalanteckningar, prov/remissvar 
innan signering/vidimering? 

• Pat ska kunna se journalanteckningar, prov/remissvar 
efter tidsintervall, t ex 2 veckor? 

Æ 12 A4   (JPN=Journal På Nätet) 

 

Set 3 (14-15) 
Inte alls  – i hög utsträckning  

Din uppfattning om ”Journal På Nätet” (JPN) 
I vilken utsträckning anser du att 
• Ditt sätt att skriva i journalen förändras av JPN? 
• Ant som förs utanför journalen förekommer som 

effekt av JPN? 
• Du får i ökad utsträckning förklara 

uttryck/provsvar i journalen för patienter? 
• Tekniken fungerar tillfredsställande? 
• Pat tar skada av den info de får via sin 

journalåtkomst? 
• Obehöriga kommer att kunna ta del av patuppg 

gm JPN? 
Æ 8+ A4 

Set 4 (16-17) 
Inte alls  – i hög utsträckning  



Din arbetsmiljö och dina patienter i relation till JPN: 
I vilken utsträckning anser du att 

• Min arbetsmiljö påverkas positivt av införandet av JPN? 

• JPN bidrar till minskad arbetsbelastning för mig? 

• JPN påverkar min kontakt med pat positivt? 
 

• JPN minskar frekvensen av patientkontakter? 
 

• JPN påverkar innehållet i vårdmötet positivt? 
 

• JPN minskar antalet missförstånd mellan pat och 
vårdpersonal? 

• JPN ger en mer informerad patient? 

• Pats följsamhet till behandling ökar med tillgången till 
JPN? 

Æ 5+ A4 

 

Set 5 (18-19) 
Inte alls  – i hög utsträckning  

Fritextfält 20 –  
summering från respondenten 

• 10+ A4 sidor 

 

• Förväntningar 

• Farhågor 

• Uppfattningar 

• Åsikter 

• Erfarenheter 

• Rykten? 

 

 

Jag önskar jag kunde tillbringa mindre tid med 
dokumentation och dokumentationsgranskning. 
Det är tidsbrist. Jag tycker att som iva ssk ska 
jag kunna använda största delen av min arbetstid 
till patientnära vård. 

Journal på nätet gagnar inte patienten. 

Journal på nätet gagnar bara de som kan 
använda nätet, finns en stor gråzon.  

Journal på nätet kommer att innebära att läkare 
får sitta i telefon och svara på alla frågor som 
patienterna inte förstår eftersom inte ens ssk kan 
ibland. 

Fritextfält 20 –  
summering från respondenten 

• 10+ A4 sidor 

 

• Förväntningar 

• Farhågor 

• Uppfattningar 

• Åsikter 

• Erfarenheter 

• Förslag! 

Jag är tveksam till fri tillgång till sin journal. Den 
behöver hanteras av personer som är inblandade 
i vården och som kan tolka journalanteckningar 
och provsvar. Känsliga uppgifter som ändå är 
viktiga för vården måste kunna stå i en journal 
utan att patienten missuppfattar eller känner sig 
kränkt. Möjligheten att läsa sin journal finns 
redan idag, det tycker jag ska finnas kvar, men 
inte  helt  ”okontrollerat”  på  nätet. 

Jobba med förbättrad dokumentation och  
se till att tekniken fungerar! 

• 2 exempel på frågeställningar med intressanta svar 

 

I vilken utsträckning tycker du att 

• Journal via nätet är en bra reform? 

• Journal via nätet är viktigt för patienterna? 

Presented at Medicine 2.0 Oct 2014 

Some results: a good reform? 

To what extent do you think the eHealth Service ”My 
Health Record” is a good reform? 

 

 

 

 

 
  (1) Not at all         (5) To a great extent 

  Other nurses: N=2729   Median:3 Nurses Uppsala: N=241     Median: 3-4 

 

 

@isadurra @domeprojekt  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5

All other Nurses

Nurses Uppsala

Presented at Medicine 2.0 Oct 2014 

Some results: a good reform? 

To what extent do you think the eHealth Service ”My 
Health Record” is a good reform? 

 

 

 

 

 
(1) Not at all         (5) To a great extent 
   Nurses all: N=2729   Median:3 Nurses Uppsala: N=241     Median: 3-4 

     Physicians Uppsala: N=385      Median:1 
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Some results: important for patients? 

How important do you think the eHealth Service  
”My Health Record” is for the patients? 

 

 

 

 

 
  (1) Not at all         (5) To a great extent 

   Nurses all: N=2871  Nurses Uppsala: N=241  Median: 3 for both 
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Some results: important for patients? 

How important do you think the eHealth Service  
”My Health Record” is for the patients? 

 

 

 

 

 
(1) Not at all         (5) To a great extent 
   Nurses all: N=2871  Nurses Uppsala: N=241  Median: 3 for both 

    Physicians Uppsala:  N= 387 Median: 2 
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• Frågeställningar 
– Landstinget i Uppsala län mot resten av Sverige? 

• De som infört mot de som står inför införande 

– ”Erfarna” Journal via nätet-användare mot andra? 

– Arbetsplatser mot varandra? Ex Sjukhus/Primärvård? 

– Yrken mot varandra? Ex Läk/ssk/övriga? 

– Skillnader över tid (longitudinella förändringar)? 

– Arbetsmiljöaspekter? 

– Yrkeserfarenheten påverkar åsikten? 

 

 

Jämföra studier: 
“Professionals and Management” 

Surveys to care professionals 
- Örebro 
- Vårdförbundet 
- Primary care physicians (LUL) 

Management interviews at 
• LUL  
• Skåne  
• VGR  
• NLL  

Media and the SUSTAINS 
project 

Interviews with physicians 
- LUL  
- Skåne  
- VGR  
- NLL  
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Ture@tapraktik.se;  

isabella.scandurra@oru.se 

Inger.persson@statistik.uu.se  

 @isadurra @turealander @domeprojekt 

Vad tycker ni är intressant/-ast? 
@isadurra  |  Isabella.Scandurra@oru.se 

@TureAlander |              ture@tapraktik.se 
 Åsa Cajander  | domecoordinator@it.uu.se 

 

http://www.it.uu.se/research/hci/dome 

@domeprojekt 

Andra frågor och kommentarer?  


