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Abstract

På uppdrag av Benny Eklund, Uppsala läns landsting, har mail inkomna till mail-
boxen med adress sustains@lul.se under fjärde kvartalet 2012 till och med första kvar-
talet 2014 lästs och kategoriserats. Mailboxens syfte har varit att motta feedback från
användare av Sustains[1], senare Journalen. Nedan benämns båda versionerna av sys-
temet vid samlingsnamnet Journal via nätet. Feedbacken var av typen fritt formulerade
åsikter och erfarenheter. Användarna har inte använt någon mall eller svarat på några
speci�ka frågor utan har ombetts berätta fritt om sina upplevelser.

Under den iterativa genomgången av mailen utformades fjorton kategorier utifrån
vilka användarnas feedback sorterades. Resultatet av detta visade att de �esta använ-
dare var positiva till Journal via nätet och det främsta användningsområdet var som
minnesanteckning och komplement till ett tidigare vårdbesök. Även användare som inte
hade någon vårdkontakt i Uppsala län, och därför inte såg något innehåll i journalen,
var positiva till tjänsten och efterfrågade den till sina landsting.

Mål

Målet med kategoriseringen var att ta reda på i vilket syfte användaren loggade in, om han
eller hon var övervägande positiv eller negativ till Journal via nätet och vilka eventuella
problem användaren upplevde. Utöver det var målet även att undersöka om användaren
kände någon oro inför systemet samt om han eller hon var nöjd med mängden information
i systemet, om det saknades något, alternativt något ytterligare som borde exkluderas.

Metod

Feedbacken från användarna sammanställdes genom iterativ genomgång och kategorisering
av mailen, både utifrån förde�nerade kategorier utifrån patientmaktsperspektivet (bland
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annat kunskap, kontroll och delaktighet) och teman som uppstod under analysen (thematic
analysis [2, p 274]). De förde�nierade kategorierna diskuterades under ett initialt möte med
Benny Eklund, Uppsala läns landsting, och utformades utifrån studiens mål.

Programmet ATLAS.ti för kvalitativ dataanalys[3] användes som verktyg för kategori-
seringen. Detta verktyg stödde thematic analysis då det var mycket enkelt att skapa nya
kategorier under arbetets gång.

Under arbetet har det funnits tillgång till både användarens feedback och Bennys svar till
användaren. Detta har underlättat förståelsen av vad som ligger till grund för användarnas
feedback. Ofta fanns en självklar förklaring till vad användaren upplever som �problem� i
systemet. Ett sådant exempel var föräldern som hade ett 12-årigt och ett 15-årigt barn men
som bara kunde se 12-åringens journal. Utan vidare förklaring så framstod denna situation
som ett �fel� i systemet. Tack vare svaren till användarna framgick det att det rörde sig om
ett medvetet designbeslut för att skydda tonåringars integritet och en lämplig kategori för
denna typ av feedback kunde då väljas.

Kategorier

De kategorier som succesivt växt fram under den iterativa genomgången av mailen är följande
fjorton, där * markerar en kategori som utformats innan processen påbörjades.

Kategori Förklaring på svenska Användning

Childrens MR Barns journal Användes vid kommentarer rörande
åtkomst av barns journal. Ofta en
förälder som undrar varför han eller
hon inte når journalen, förklaring-
en är då att barnet är 13-18 år och
systemet är designat för att skydda
dess integritet.

Control/Participation Kontroll/Delaktighet En av de tre främsta orsakerna till
användning av �Min Journal�. Vid
kommentarer från personer som vill
�hålla koll� på innehållet eller vill lä-
sa på och hålla sig informerad om sin
diagnos. Används av dem som har en
aktiv vårdrelation.
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Dialogue with HCP Dialog med vårdgivare En av de tre främsta orsakerna till
användning av �Min Journal�. Per-
soner som använder journalen som
underlag för samtal vid läkarbesök
etc. Även då Min Journal används
för att hålla samman kommunika-
tionen mellan �era vårdenheter och
då tjänsten används istället för att
ringa.

Error in Contents Felaktigheter Användes för kommentarer om
felaktigheter i journalanteckningar
samt för felaktigheter i personupp-
gifter. Det senare är ett eget system
som hämtar uppgifter ur folkbok-
föringen och felaktigheter kan inte
rättas förän vid nästa vårbesök.

Medically Competent Medicinsk kompetens Användes när det tydligt framgår
att användaren har erfarenhet inom
vård/medicin. När personen explicit
skriver �Jag är ssk� eller nämner att
den använder system som �Cosmic�
etc. Används som motsats till �Pri-
vate Person�.

Memory Aid Minnesanteckningar En av de tre främsta orsakerna till
användning av �Min Journal�. En
stort antal av de användare som läm-
nat feedback använder Min Journal
som minnesanteckningar. Många på-
talar svårigheten att uppfatta och
minnas vad läkaren säger vid besö-
ket och journalen blir då ett kom-
plement.

More Info* Mer information Användes då användaren efterfrågar
mer information. T.ex. anteckning-
ar från psykiatri, osignerade anteck-
ningar och röntgenbilder men också
för dem som vill lämna mer infor-
mation så som mobilnummer, avvi-
kande mening, ändra personuppgif-
ter etc.
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Negative* Negativ till Min Journal Användaren uttryckte övervägande
negativa åsikter om Min Journal.
Används som motsats till �Positive�.

No HCP in U:a Ej patient i Uppsala Många har blivit förvirrade och ut-
trycker frustration över att kunna
logga in men inte se något innehåll i
journalen då de inte vårdats i Uppsa-
la. En del är arga men många är än-
då positiva och hoppas på att tjäns-
ten snart kommer till deras lands-
ting.

Positive* Positiv till Min Journal Användaren uttryckte övervägande
positiva åsikter omMin Journal. An-
vänds som motsats till �Negative�.

Private Person Privatperson Det kan antas att de �esta använ-
darna av systemet är privatpersoner
men kategorin användes endast när
det tydligt framgår att användaren
inte har erfarenhet inom vård/medi-
cin. Används som motsats till �Me-
dically Competent�.

Question* Fråga Användes då användarens feedback
främst är formulerad som en fråga
som kräver svar.

Security Concerns* Oro kring säkerheten Användes då användare kommente-
rat säkerheten i systemet.

Technical Problem Tekniska problem Användes då användaren upplevde
problem med de tekniska bitarna.
T.ex. problem vid inloggning, bug-
gar och time-outs.

Technically Competent Tekniskt kompetent Användes då användaren formulerat
sig på ett sådant sätt att det fram-
kommer att han eller hon är kunnig
inom datorer/teknik.

Slutsatser

Utifrån iterationen av mailen och de kategorier som legat till grund för sorteringen kunde
följande slutsatser dras.

• De �esta användarna gav positiv feedback.
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• Även användare med medicinsk kompetens var positiva till systemet.

• Av de som var negativa hade övervägande medicinsk kompetens.

• Användare som inte hade någon vårdkontakt i Uppsala blev frustrerade när de loggar
in.

� De blev arga över att de �hamnat i Uppsala fastän de bor i X-län�.

� De blev arga över att journalen var tom.

� De ställde sig positiva till tjänsten och var otåliga att få den till sina landsting.

• Användare som hade barn vars journaler de inte nådde trodde att det var ett tekniskt
fel.

• Användare som fått vård inom psykiatrin efterfrågade dessa journaler och blev frustre-
ade när de inte nåddes via systemet.

• Många användare efterfrågade mer, snabbare information med snabbare signering av
anteckningar, snabbare införda provsvar, röntgenbilder och anteckningar från samtliga
avdelningar och vårdgivare samt även anteckningar sedan längre tillbaka i tiden.

• Av de som upplevde tekniska problem och oro kring säkerheten hade �era teknisk
kompetens.

• En del upptäckte felaktigheter i journalen eller personuppgifterna. Det var för det
mesta småsaker men några användare var lättade över att de med hjälp av Journal via
nätet själva hunnit upptäcka allvarliga felaktigheter och rapportera dessa i tid.

• Den största orsaken till användandet av tjänsten var för att påminna sig om vad
läkare/sjuksköterska sagt vid ett tidigare besök. Andra vanligt förekommande orsaker
var för att kontrollera anteckningar/vård�öde, känna sig delaktig och ta ansvar för sin
egen vård samt för att förstärka och underlätta kommunikationen med olika instanser
inom vården.

• Många använde möjligheten att komma med feedback till att passa på att ställa frågor.
Många frågor var välformulerade funderingar och förslag kring systemet men en hel
del kom också från användare som missförstått något.

• Ofta passade användare på att uttrycka ilska över felaktigheter i journalen och felbe-
handlingar. Användaren skilde inte på sjukvården i sig och ansvariga för Journal via
nätet utan såg sin chans att komma i kontakt med �någon� genom mailboxen.
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Personliga re�ektioner

Under de dryga arton månader som de mail jag kategoriserat inkommit har många föränd-
ringar och förbättringar av systemet skett. I användarnas feedback kan jag följa åtgärdandet
av så kallade �barnsjukdomar� och tidiga buggar. Genom Bennys Eklunds svar till användar-
na har jag själv fått djupare förståelse för systemet och mot slutet av arbetet kunde jag se
orsakerna till en användares problem och missförstånd innan jag läst Bennys svar till honom
eller henne.

Den största källan till frustration hos användarna är att alla, oavsett var de vårdats,
kan nå sidan med journalen men om man inte har några anteckningar från vårdgivare i (i
nuläget) Region Skåne, Västmanlands läns landsting, Region Jönköpings län eller Uppsala
läns landsting (förut endast Uppsala läns landsting) så ser journalen helt tom ut. En kort
informationstext om vilka landsting som är anslutna �nns att läsa innan användaren loggar
in men när han eller hon väl är inloggad så är det på intet sätt tydligt varför innehållet
saknas. Mitt förslag är en tydlig rubrik/banner som följer användaren på alla sidor och säger
Du tillhör primärt landsting X som tyvärr inte deltar i Min Journal ännu.

Det aktuella gränssnittet presenterar svar på många av användarnas frågor, vilket jag inte
tror att det gjorde när tjänsten infördes. Exempelvis �nns på alla sidor i journalen länken
Saknar du någon uppgift? Den öppnar i sin tur en �ik med länken Om journalen där man
kan välja vilket av de fyra landstingen som för tillfället tillhandahåller information. Sedan
öppnas en tydlig och bra förklaring till precis vad som �nns att läsa i varje landstings jour-
naltjänst samt vilka begränsningar som gjorts och i vissa fall även varför. Frågan är om det
är tillräckligt intuitivt för den teknikovane användaren att klicka sig fram till denna tydliga
information. Tre klick bort från själva journalen krävs och dessutom måste användaren läsa
instruktioner i varje steg för att komma vidare.

Vad det gäller åtkomst till barns journaler provade jag själv och det fungerade mycket
smidigt. Dock förstår jag föräldrar som blir förvirrade om vissa barn dyker upp i listan medan
några saknas. Orsaken till detta har jag genom Bennys svar till användarna förstått är för
att skydda ungdomars integritet. Som förälder har man bara tillgång till sina barns journaler
upp till dess de fyllt 13 år. Jag tycker att det är ett bra beslut men information om detta
måste nå ut till användaren så att han eller hon inte tror att det är ett tekniskt fel.

Med en bakgrund inom IT skulle jag själv önska en inblick i säkerheten för systemet.
Security through obscurity (när säkerheten bygger på att rutiner och implementationer hålls
hemliga) är inte att rekommendera för en så omfattande medborgartjänst som Min Jour-
nal. De �esta användare verkar dock uppleva en tillfredställande säkerhet i systemet och
majoriteten berör inte ämnet alls.

Baserat på den fritt formulerade feedback användarna skickat till mailboxen kan jag inte
annat än rekommendera Uppsala läns landsting att fortsätta erbjuda tjänsten till sina invå-
nare. Jag hoppas även att landstinget möter användarnas efterfrågan på mer och snabbare
information samt utbyggnad av systemet för att inkludera �er tjänster.
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