
 

Karlstad Business School
Karlstad University  SE-651 88 Karlstad  Sweden

Phone:+46 54 700 10 00  Fax: +46 54 700 14 97
E-mail: handels@kau.se   www.hhk.kau.se

	  

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moa Mäenpää 

 

 
Journalen via nätet är inte bara 

patientnytta 
 

Utvärdering av verksamhetsnytta på 
psykiatriska verksamheter i Värmland 

 
 
 

The Online Journal is not only beneficial for patients 
 

Evaluation of organizational value at Psychiatric institutions in 
Värmland 

 
 

Informatik 
C-uppsats 

  
Termin: VT-17 
Handledare: Prima Gustiené 
Examinator:  John Sören Pettersson 



 
 

 
Abstract (svenska) 
 
Verksamma inom vård och hälsa diskuterar hur vårdsituationer ser ut idag och hur de kommer att se ut 
om några år. Framför allt så har vården blivit digitaliserad och mer tillgänglig för medborgare, vilket 
är menat att gynna både patienter och vårdgivare. IT-stöd har utvecklats alltmer och engagemang från 
invånare och medborgare i Sverige där medvetenheten och egenvården ökat, där vården blir mer 
allmän i vardagen och att personer kan ta hand om sig.  
 
1177 e-tjänster är medborgar- och invånartjänster på internet, som är en del av den nationella 
plattformen för vårdinformation 1177 Vårdguiden. Journalen är en e-tjänst som implementerades 
under 2016 i Värmland. Denna uppsats presenterar resultat från utvärdering, som är gjord hos 
Psykiatriska verksamheter i Värmland, för att se om användningen av e-tjänsten inom verksamheten 
skapar god verksamhetsnytta, på uppdrag av Landstinget i Värmland.  
 
Detta ger grund till vidareutveckling av IT-stöd allmänt och genom den nationella plattformen för 
vårdinformation och e-tjänster, 1177. Undersökningen innefattade i fem intervjuer och det resultat 
som har framkommit från undersökningen är att e-tjänsten Journalen inte har förändrat arbetet för en 
typisk användare, som presenteras som en medarbetare på psykiatriska verksamheter i Värmlands län. 
De svar som erhållits genom intervjuerna har varit väldigt tydliga i hur personalen upplever e-tjänsten 
och vad de tycker om utvecklingen hittills, vilket de anser är bra. Då liknande erfarenheter och 
upplevelser framkom i de intervjuer som genomfördes i studien, kan fastslås, i denna studie, att 
resultatet synkroniserar med teorin, att e-tjänster kan verka gynnsam för verksamhetsnyttan, vilket 
också kan styrkas av liknande studier. Dock behövs tjänsterna och kunskapen i och med att 
användandet ökar och utvecklas. 
 
 
Keywords: e-hälsa, e-tjänster, Journalen via nätet, vårdinformatik, verksamhetsnytta, psykiatriska 
verksamheter 
  



 
 

Abstract (engelska) 
 
Health and care have not yet followed the development for about the past fifthteen years, because of 
the fast development and integration of IT in peoples’ daily life.  The term e-health has been coined 
and healthcare is developed and integrated in digital techniques to make patients more involved and be 
participant in their healthcare process.  
 
This bachelor thesis is aiming to increase knowledge of an existing e-health service in the Swedish 
region Värmland, for further development and exploration of integrating people in their health 
process. The County Council of Värmland developed an e-health service that displays journal 
information for patients online at 1177 e-tjänster, a national platform for health information and e-
services for people. The service that became available 2016 in both physical healthcare and 
psychological healthcare for the inhabitants of Värmland was Online Health records. 
 
This study has focused on the usage at psychiatric institutions in Värmland and how the personnel 
have reacted and feel about the e-health service. To investigate if the service achieves the 
organizational value of usage, from the view of personnel at the institutions. The study resulted in 5 
interviews with personnel at psychiatric institutions in Värmland and this author finds the result to be 
enough. Because more interviewees would give the same answers and it would become redundant 
information. The result shows that implementing the e-health service has led to marginal profitability 
for personnel at psychiatric institutions in Värmlands. This shows that there is still need for more 
research in the topic. 
 
  
 
 
 
Keywords: e-health, e-health service, Electronic Health Records, Online Health records, health 
informatics, organizational value, psychiatric institutions 
 
  



 
 

Förord 
 
Ett stort tack till verksamhetsutvecklare Birgitta Hjerpe, utan dig hade detta blivit svårt att göra. Du 
har bistått med bokningar och förfrågningar, samt varit mycket hjälpsam med information som har 
byggt grunden till den teori som används i uppsatsen. Du har även bidragit med som intervjustöd och 
bollplank, vilket jag är mycket tacksam över eftersom du har motiverat mig till att fortsätta. 
 
Landstinget i Uppsala har också bidragit med information från tidigare studier som gjorts med just 
Journalen via nätet som fokusområde och därför förtjänar även de ett stort tack för bidraget. 
 
Jag vill även tacka er som deltagit i intervjuer och gjort arbetet möjligt och jag önskar er lycka i 
framtiden.  
 
Prima Gustiené förtjänar också ett tack, eftersom du som min handledare har stöttat mig och hjälpt 
mig på vägen under uppsatsskrivandet, liksom mina kamrater i handledargruppen. 
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1. Inledning
Denna uppsats inleder med en beskrivning av hur digitalisering leder till framsteg inom vården. 
Genom att använda system som är anpassade efter den hälso- och sjukvårdsinformation som finns, 
och att människo-dator interaktionen blir vanligare i samhället. I detta avsnitt presenteras även 
Metoder som används, där några reflektioner görs om hur undersökningen ska gå till under denna 
fallstudie. 

1.1 Bakgrund 
Informationsteknologi (IT) används mer frekvent i dagens samhälle och människor tenderar att 
interagera genom kommunikationsteknologi (ICT) mer i vardagen och inom allt fler områden (Arends 
et al. 2015; Hult 2016). ICT beskrivs enligt Techterms, som en förlängning av informationsteknologi 
(IT) med kommunikationsaspekt som främst förekommer i sociala studier (Techterms 2010). Arends 
et al. (2015) argumenterar att interaktion blir mer allmänt förekommande, det vill säga att IT-system 
används på fler enheter än via dator och telefon, samt av ett ökat antal användare. Användare av 
människo-dator interaktion har ökat. Detta på grund av att utvecklingen och användandet av 
intelligenta system tillhandahålls och brukas i större utsträckning, behövs också mer kunskap om hur 
systemen används, både inom hälso- och sjukvård samt inom andra områden som exempelvis e-
handel.  Att det finns brister i användningen av IT-system inom vård och hälsa är ingen nyhet och det 
diskuteras av Arends et al. (2015) och Hult (2016). Enligt Arends et al. (ibid.) bör kunskap om hur 
informationshantering ska utföras öka hos en person både som patient och vårdgivare. Detta för att 
kunna, under de omständigheter som har skapats, implementera och använda elektroniska hjälpmedel 
för en mer effektiv och smart hälso- och sjukvård. Detta är något som diskuteras av Scandurra (2013) 
som bestyrker vikten av god vård innebär att kompetensen ökar såväl inom en profession som i 
användbarhet och informatik. Scandurra (ibid.) diskuterar att kunskap om användbarhet och om 
informationshantering behöver ökas för att kunna utnyttja de IT-stöd som finns effektivt. Detta för att 
vården ska fungera effektivt och för att samtliga parter som är inblandade i vårdprocesser ska ha 
möjlighet att förstå och kunna använda informationen som ges. 

Vården kan med fördel använda sig av elektronisk registrering och dokumentering (Arends et al. 
2015). Vårdinformation blir mer portabel (mobil), kostnader reduceras och det sker en förbättring av 
vården i allmänhet om informationen finns digitalt (Fernández-Alemán et al. 2012). Där blir 1177 e-
tjänster en del i utvecklingen inom vården. I och med utvecklingen av IT-stöd inom vården har termen 
e-hälsa uppstått (World Health Organisation [WHO] 2017). IT-stöd används för att utveckla
applikationer som gynnar arbetet inom vården för både vårdgivare och vårdtagare, så kallade e-
tjänster. E-tjänster beskrivs inom vård och hälsa som applikationer som behandlar vårdinformation
som i många fall involverar Internetanvändning för att förmedla information till medborgare
(Truevault u.å.). På detta vis blir personen i fråga mer involverad i sin vårdsituation och kan ta del av
de hjälpmedel som e-hälsa medför både som patient och vårdgivare.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med regeringen en vision att Sverige ska 
vara bäst på e-hälsa år 2025 (McKinsey & Company 2016). Dock växer sjukvårdskostnaderna 
snabbare än bruttonationalprodukten (BNP) i Sverige i dagsläget Detta beror på att det idag finns 
större behov av vård framför allt eftersom människor lever längre, men även på grund av att 
sjukdomar blir svårare och mer behandlingskrävande, sjukdomar som t.ex. diabetes och cancer (ibid.). 
Därför kan utvecklingen och användandet av digitala lösningar inom vård och omsorg för 
effektivisering framstå som mer angeläget och alltmer genomförbart. Under det senaste decenniet har 
även idén om en systematisk och samordnad digitalisering av vården fått en fastare form, 
samverkansbolaget Inera har allt ansvar vad gäller beställning och utförande av e-hälsoarbete för 
kommuner och landsting (McKinsey & Company 2016). Vilket kommer att underlätta samordningen i 
landstingen. Under 2000-talet uppfördes en nationell plattform för vård- och hälsoinformation som 
heter 1177 Vårdguiden (Inera 2014). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde en satsning 
tillsammans med bolaget Inera för att gemensamt utveckla denna plattform och utveckla gemensamma 
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invånar- och medborgartjänster i form av e-tjänster inom hälsoområdet för att skapa en säker och 
tillgänglig digitaliserat vård, för att uppnå strategin Nationell e-hälsa (Inera 2016).  

Det som undersöks och utvärderas i denna studie är en e-tjänst hos 1177 Vårdguiden, som är den 
nationella plattformen för hälso- och vårdinformation och resultatet av den gemensamma satsningen 
(McKinsey & Company 2016). Journalen, som enligt Inera (2017) kommer att göra det möjligt för 
invånare att ta del av sin journalförda information på nätet. Journalen är beteckningen på e-tjänsten 
medan Journalen via nätet är beskrivningen i mer talspråk. Denna studie kommer att behandla den 
journalförda vårdinformationen inom psykiatriska verksamheter, om och vilka förändringar som skett 
inom verksamheter och att lyfta erfarenheter och användbarheten med e-tjänsten. Detta innefattar 
såväl ekonomiska resurser och tidsresurser vad gäller det individuella arbetet gentemot det 
gemensamma arbetet för vårdpersonal internt på verksamheter. Endast åsikter och erfarenheter av e-
tjänsten utvärderas och därmed även vilka förändringar som skett inom journalföring och tidsåtgång 
utvärderas från tre stora psykiatriska verksamheter i Värmland. Det som läsare finner i denna uppsats 
är information som analyseras mot tidigare undersökningar och litteratur.  

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att utvärdera verksamhetsnyttan med e-tjänsten Journalen via nätet. 
Utvärderingen kommer att bestå av erfarenheter och åsikter från vårdpersonal inom Psykiatriska 
verksamheter i Värmland, samt deras upplevelse av e-tjänsten under pågående och avslutad 
behandling. 

1.2.1 Undersökningsfrågor 
De frågor som kommer att besvaras genom denna studie är:
Har arbetet förändrats på psykiatriska verksamheter generellt genom användandet av e-tjänsten 
Journalen?  
Hur har arbetet förändrats för verksamheters personal? 

1.3 Målgrupp
Den främsta målgruppen för denna studie är Landstinget i Värmland och vårdgivare som utnyttjar 
1177 Journalen via nätet, samt utomstående aktörer, så som systemadministratörer för 
journalföringssystem som är intresserade av att integrera sig med 1177 e-tjänster. 

1.4 Avgränsning 
Avgränsningen kommer fokusera på erfarenheter och åsikter som vårdpersonal har på psykiatriska 
verksamheter i Värmlands län angående användningen av e-tjänsten. Därför presenteras inte djupare 
information angående de aspekter som inte anses relevanta till studien. Avgränsningen begränsas till 
att det är erfarenheter och åsikter från vårdpersonal hos psykiatriska verksamheter. 

1.5 Metod 
1.5.1 Kvalitativt angreppssätt 
Denna uppsats är resultatet av en kvalitativ studie för informationsinhämtning (Patel & Davidson 
2003).  Kvalitativ forskning beskrivs enligt Patel och Davidson (ibid.) som en inriktning där forskaren 
fokuserar på mjuka data, alltså information som inhämtas genom intervjuer eller enkäter för att 
presentera mer personliga data som kanske inte är mätbart men som ger ett mervärde av information. 

Enligt Kvale (1997) kan det som en person berättar eller samtalar om betraktas som mer väsentliga i 
forskningen och i utvecklingen av forskning, för att erhålla kunskap i sociala aspekter och i den 
vetenskapliga kunskapen.  Detta tillvägagångssätt skapar en överblick av verksamhetens erfarenheter 
av det i studien undersökta område. Detta anses då vara väsentligt eftersom utvecklingen av den 
kvalitativa forskningen har gått olika långt inom samhällsvetenskaperna. Enligt Robson (2014) så är 
det mest lämpligt för en kvalitativ studie att använda sig av flexibel design. Vid användning av 
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flexibel design fokuserar sig forskaren på studien och insamlingsmetoden påbörjas så snart det finns 
en frågeställning till grund för intervjuer. Att använda intervju som forskningsmetod snarare än en 
teknik för att utföra en studie har lett till att intervjun inte blivit föremål för systematisk återspegling, 
detta kan bero på att forskningsintervjuns närhet till vardagen (Kvale 1997). 
 
Goldkuhl (2011) presenterar kunskapsformer som kan behandlas i vetenskaplig forskning, där olika 
angreppsätt av hur presentationen av den efterfrågade kunskapen kan se ut och i vilken form som 
kunskapen presenteras i. Bland annat så tas kategoriell kunskapsform upp, som är den grundläggande 
formen vi är beroende av eftersom denna innebär att saker och företeelser delas in i olika kategorier 
och liknelser för att människor enkelt ska förstå sammanhang och kunskap. Denna kunskapsform 
kommer att användas i denna studie eftersom det kan vara ett bra sätt att formulera information som 
kanske inte är enkel att förstå om läsaren inte är insatt i ämnet. 
 
Denna fallstudie har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt eftersom det är en kvalitativ studie 
som fokuserar på mjuka data snarare än mätbara data (Patel & Davidson 2003; Kvale 1997). Intervjuer 
med personer som ingått i avgränsningen har utförts för att inhämta respons på aktuellt ämnesområde 
för studien, från respondenter med olika professioner inom Psykiatriska verksamheter i Värmland, 
som verksamhetsutvecklare i Landstinget i Värmland, Birgitta Hjerpe hjälpt till att anordna1. Studien 
Har utförts via videokonferens, via telefon och fysiskt. Birgitta Hjerpe har även varit behjälplig med 
dessa verktyg. 
 
1.5.2 Fallstudie 
En fallstudie definieras som ett eller fler fenomen som undersöks djupgående i ett större 
forskningssammanhang, där studien syftar till att nyansera och utveckla teorier och begrepp kring en 
eller fler förekomster eller fenomen (Nationalencyklopedin, 2017a). Patel och Davidson (2003) och 
Robson (2014) beskriver en fallstudie som en studie av ett eller fler fall, det vill säga förekomsten av 
en eller fler händelser under en tid. Detta gör att forskaren som utför studien går på djupet och kan 
utforska komplexitet, relationer och processer i fallet. Fallstudien innefattar olika undermetoder för att 
utföra en studie som behandlar ett eller några få fall (Robson 2014; Patel & Davidson 2003).  
 
Denna fallstudie involverar intervjuer med vårdpersonal på psykiatriska enheter, där vårdpersonal ger 
återkoppling kring hur användandet av e-tjänsten Journalen har effektiviserats efter införandet av 
denna invånartjänst, som tillåter patienter att ta del av sin vårddokumentation (Inera 2014). Detta för 
att presentera grunder för fortsatt forskning och vidareutveckling av digitalisering inom vården och 
patienters delaktighet, samt nationellt samarbete inom vård och hälsa. Inom den avgränsning som 
beskrivs tidigare i denna uppsats befinner sig de medarbetare som deltagit i fallstudien inom 
Landstinget i Värmland. Denna fallstudie granskar och utvärderar användningen av e-tjänsten 
Journalen via nätet, som är en e-hälsotjänst för invånare som finns i den nationella plattformen för 
vård och hälsa, 1177 e-tjänster som tillhör 1177 Vårdguiden. 
 
1.5.3 Datainsamling 
De insamlingsmetoder som används i denna undersökning är primärt intervjuer, som beskrivs i ett 
avsnitt under detta. Den data som inhämtats under denna undersökning är respondenters erfarenheter, 
åsikter och mer generella åsikter inom psykiatriska enheter, inom psykiatrisk vård i Värmland. 
Insamlingens syfte var för att kunna se om e-tjänsten Journalen uppfyller verksamhetsnytta. 
 
Intervjuer är en teknik för att utföra kvalitativa studier, som exempelvis i en fallstudie (Patel & 
Davidson 2003).  I strävan att förnya och berika rådande föreställningar om forskning och kunskap 
utvecklas intervjun som forskningsmetod för att uppnå denna strävan. Eftersom det ger kvalitativa 
texter och speglar alternativa föreställningar av samhället istället för kvantitativa data i forskning 
(Kvale 1997). Som tidigare nämnts i denna uppsats så diskuterar Kvale (1997) hur utvecklingen av att 

                                                        
1 Samtal med Birgitta Hjerpe, verksamhetsutvecklare, Landstinget i Värmland 



4 
 

använda sig av kvalitativa data ökat i samhällsvetenskapen och där intervju kan vara en bra teknik för 
att kunna formulera forskningsmetoden och resultatet som valid och trovärdig i en fallstudie. 
 
Det som utgör forskningsintervjun är att den bygger på professionella samtal som utförs i vardagen 
(ibid.) och det är författaren av denna uppsats syfte att utföra en så kallad semistrukturerad individuell 
intervju, där faktorer inom psykiatriska enheter studeras, samt dess vårdpersonals egna åsikter och 
värderingar av en e-tjänst på internet. En individuell intervju innebär att frågor ställs utifrån en mall 
med enskilda respondenter där det är typiskt att interaktionen sker (Bente 2002). 
 
De intervjuer som utförts i denna fallstudie är semistrukturerade intervjuer som skett fysiskt och via 
videokonferens i lokaler som tillhör Landstinget i Värmland. Genom att använda en semistrukturerad 
intervju har en färdig mall för intervjun gjorts och denna har använts som mall för samtliga intervjuer 
som presenteras i Bilaga 1. 
 
1.5.3.2 Val av respondenter  
Det skickades ut en förfrågan till samtliga verksamma inom Psykiatriska verksamheter i Landstinget i 
Värmland. Detta för att få en stor spridning på professioner och verksamheter så att utvärderingen 
omfattar alla områden som inkluderas i undersökningens syfte. De respondenter som deltar i studien 
anmälde sitt intresse och samtycke. 
 
All information som inhämtas från respondenterna har hanterats konfidentiellt och intervjuerna 
spelades inte in, varken ljudupptagning eller bild. Däremot antecknades allt som sades och det kan 
hända att citat används i denna uppsats och det skickades även ut ett medgivandeintyg till samtliga 
respondenter, som deltar som de skrivit under för att informationen ska kunna användas som 
referenser i denna uppsats. Som Mason (2010) diskuterar beror olika mängd och mättnad på antal 
respondenter i en kvalitativ undersökning på resultatet och förhoppningen är att uppfylla det krav som 
finns för att kunna utföra studien. Detta beror sedan på det resultat forskaren får och om det blir ”kaka 
på kaka” med fler respondenter om det är samma information som ges. 
 
1.5.4 Litteraturgenomgång 
Enligt Patel & Davidson (2003) beskrivs att utförande av undersökningen ska vara kritiskt kontrollerat 
och ha god helbild av undersökningen, med referenser som kan styrka infallsvinklar som håller för att 
bygga trovärdighet. 
 
Litteratur som används för teori och som grundläggande uppfattningar kring aktuellt område för 
studien har inkluderat inhämtning av vetenskapliga rapporter genom Google Scholar, Libris nationella 
databas och de texter som Karlstads universitets biblioteks erbjudit för allmän forskning. De rapporter 
som finns publicerade hos Landstinget i Värmland har också varit till bidragande till kunskap från 
tidigare undersökningar inom ämnet, samt liknande dokument som bidrar till vidare 
kunskapsutveckling. Rapporter från landstinget i Uppsala har också gett kunskap om tidigare 
utvärderingar av den aktuella eHälso-plattformen, som används som objekt för denna studie. 
 
1.5.5 Validitet och reliabilitet  
Det är av stor vikt att forskningsstudien som utförs och dokumenteras har reliabilitet och att 
informationen har validitet (Patel & Davidsson 2003). Validitet definierar en forskares vetskap om vad 
som studeras enligt Patel och Davidson (2003) och bör finnas med i en undersökning eftersom det är 
viktigt att forskaren kan stå för sina val och att undersökningen faktiskt följer det som avses 
undersökas enligt studiens syfte. Reliabilitet definieras som trovärdigheten i en studie och avser att 
forskaren kan stå för sina utlåtanden och har källor som styrker detta (Patel & Davidson 2003; Robson 
2014). 
 
Detta bör forskaren ha i beaktande så att de resultat som inhämtas från intervjuer vid en kvalitativ 
undersökning under undersökningen kan bestyrkas enligt validitet och reliabilitet (Robson 2014). 
Under denna studie skapar författare hypoteser och grunder som sedan kan verifieras och som är 
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trovärdiga utifrån detta förhållningssätt. Det undersökningsmaterial som inhämtas som teori och 
tidigare studier, är vetenskapliga rapporter och andra relevanta böcker, artiklar och rapporter som har 
begrundad bakgrund och som styrker den empiri i sin validitet och reliabilitet. 
 
Genom att bygga grunder till den information som inhämtas ökar trovärdigheten och genom att 
bestyrka vad som har inhämtats och från vem, får den inhämtade informationen validitet. Detta kan 
sedan styrka vidare forskning för att effektivt få goda grunder. 
 
1.6 Etiska överväganden 
Forskning innebär att ge kunskap som är trovärdig och som driver individ och samhälle framåt (Patel 
& Davidson 2008; Vetenskapsrådet 2011). All vetenskap bygger på filosofin av studerat subjekt. 
Värdefilosofin inom forskning kännetecknas med moralfilosofi, estetik och etik.  
 
Som Vetenskapsrådet (2011) diskuterar är det viktigt att ett kvalitativt forskningssystem består av 
relevanta och väsentliga element, samt riktade initiativ. En god forskning kan enligt Vetenskapsrådet 
(ibid., s. 12) sammanfattas i några enkla meningar: 
 

1. Du ska tala sanning om din forskning   
2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier   
3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat   
4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar   
5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra   
6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 
arkivering  
7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 
eller miljö   
8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

 
Det är viktigt att redan i ett tidigt skede fundera över intressenters intressen när det är 
integritetskänsligt material som hanteras (ibid.). Forskaren kommer i detta fall att medvetet se till 
dessa punkter och utgå från dessa i undersökningen. Fyra begrepp som är viktiga att tänka på och 
använda sig av är säkerhet, anonymitet, tystnadsplikt och konfidentialitet. Dessa begrepp kan även 
räknas in som integritetsområden, där personlig och konfidentiell information behandlas (ibid.). 
 
Eftersom mycket av materialet som använts i denna studie är just integritetskänsligt, så kommer  
etiken som denna uppsats utgår ifrån hållas konfidentiellt, då det är personlig information som 
används i utförandet av studien. Där måste författaren ta hänsyn till säkerhet och integritet hos 
vårdgivare och patienter. I denna studie tar författaren hänsyn till dessa fyra begrepp som principer för 
forskningen och författaren gör studien professionellt. 
 
Eftersom det är verksamhetsnyttan som undersöks i denna fallstudie måste även moral och etik tas 
hänsyn till från ett perspektiv av nytta och användning, där hänsyn kommer att tas enligt utilitarism 
som beskrivs som sammansättningen av nytta (värde) och användbarhet (brukbarhet) 
(Nationalencyklopedin 2017b).  Utilitarism beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2017b) att man 
”…alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen 
att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt” 
(Nationalencyklopedin 2017b). 
 
De respondenter som intervjuas är anonyma och de svar som ges behandlas konfidentiellt och 
författaren ser att undersökningen syftar till något som generellt borde ge detsamma resultat som det 
för denna undersökning.  
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2. Teori 
Detta avsnitt behandlar tidigare studier och presenterar den analysmodell som används för att 
granska och göra empirin trovärdig. Presentationen av det som studien är grundad på 
litteraturforskning och ramverk kring ämnesområdet för studien vilket ger en grund för hur studien 
utförs.  
 
2.1 Definition av verksamhetsnytta 
Nyttan av något mäts genom värdet av en produkt eller tjänst för klienten och leverantören 
(Försäljningschefen, u.å.). Nationalencyklopedin (2017a) beskriver definitionen av nytta som 
behovstillfredsställelse och som en term för att beskriva mätbar kvalitativa data som är till förmån. Det 
är mot detta informationen som inhämtas kommer att mätas i enlighet med avgränsning och syfte för 
undersökningen.  
 
Scandurra (2013) presenterar också att användbarheten behöver tas hänsyn till vid utveckling av 
informationssystem som ger god verksamhetsnytta. Användbarhet beskrivs som något större än bara 
användarvänlighet eller nytta av en produkt eller tjänst och beskrivs som att ”användbarhet = 
användarvänlighet + nytta” (Scandurra 2013, s 12). Det beskrivs också att det inte räcker med att 
systemet finns och att det är användarvänligt i den mån att det fungerar. Användbarhet inom IT-stöd i 
vården beskrivs enligt Scandurra (2013) och Ash et al. (2004) som en viktig beståndsdel för 
vidareutveckling av vården och människors medvetenhet om sin egen vårdsituation. Därför behöver 
också den vårdinformation som ges vara relevant och därmed enkel att tillhandahålla för att 
vårdsituationen ska vara effektiv (Ash et al. 2004). 
 
2.2 Informationsbehov inom vården 
Clarke et al. (2016) diskuterar informationsbehovet inom vård och hälsa och bestyrker att tidigare 
undersökningar visat att informationsbehovet mellan vårdgivare och vårdtagare inte alltid uppnår de 
krav som sätts för att tillfredsställa samtliga parter. Patientcentrerad vård räknas med, som ett av de 
viktigaste områdena inom vård och hälsa, där det är viktigt att patienten och anhöriga, som är 
relevanta till vårdsituationen, blir underrättade och att deras behov möts. Informationsbehovet inom 
hälso- och sjukvård ökar ständigt (Clarke et al. 2016; Fernández-Alamán et al. 2012; Scandurra 2013). 
Det är därför viktigt att informationen förmedlas konfidentiellt mellan patient och vårdgivare, samt 
mellan vårdgivare inom och utanför en vårdorganisation.  
 
Enligt Clarke et al. (2016) dras slutsatsen att det bör göras fler undersökningar kring att mäta 
användbarhet och informationsbehov, som finns internt i en vårdorganisation, likväl som behovet av 
utbyte mellan vårdgivare, vårdtagare och anhöriga. Åhlfeldt (2009) beskriver också att det är olika 
hantering av informationen som behöver göras, exempelvis mellan vårdpersonal och mellan 
vårdpersonal och patient, samt anhöriga. Processorientering som är på väg att införas i vård och 
omsorg är en god sak för att patienten och vårdgivare samt anhöriga kan ta del av och följa upp 
vårdbehandlingar och vårdprocesser. En patient ska kunna se och förstå händelseförloppet av en 
vårdprocess. Detta tas upp i Åhlfeldt (2009) där processorientering är ett av ämnena som behandlas 
angående patientsäkerhet och de informationssäkerhetsbrister som finns i vård och omsorg. ”Såväl 
hälso- och sjukvårdens verksamhetsprocesser som patient processer, måste analyseras för att inhämta 
de kunskaper som krävs för en säker patientinformationshantering.” Detta tas upp i syntesen i Ålhfeldt 
(2009) där även aspekterna kring teknisk och administrativ informationssäkerhet måste integreras som 
en del av IT-användning och informationssäkerhet i hälso- och sjukvården. 
 
Enligt Bath et al. (2008) så är definitionen av vad som ska falla in som hälso- och 
sjukvårdsinformation diffus och det har gjort flertalet försök att finna rätt definition. Detta beror på att 
det finns en mängd professioner vilka använder sig av specifik information, som exempelvis dental 
information (tandinformation) och psykologisk information, som räknas in i hälsoinformation och bör 
behandlas på samma sätt. Relationen mellan hälso- och medicinsk informatik samt 
informationshanteringen av hälsoinformatik beskrivs som mer diffus eftersom forskning av ICT’s 
tenderar att endast hamna inom något av dessa områden. Vidare diskuteras att relationen mellan 
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hälsoinformation, sjukvårdsinformation och informationshanteringen av denna information är 
överlappande mellan varandra avseende informationsområden. 
 
Eftersom dessa områden överlappar, så är informationsbehovet inom hälso- och sjukvård beroende av 
en funktionerande och tillförlitlig informationshantering, och därför används IT och ICT’s enligt Bath 
et al. (2008) för att förbättra vården för personer som patienter och som vårdgivare. Professioner inom 
olika vårdområden får även, genom detta, det enklare att överblicka sina patienter och deras behov. 
Hälso- och vårdinformation anses vara konfidentiell information och det är därför väsentligt att denna 
information hålls säker och att patienters integritet behandlas på ett tillitsfullt och säkert sätt 
(Fernández-Alamán et al. 2012; Scandurra 2013).   
 
Enligt McKinsey & Company (2016) så garanteras patienter sin integritet sedan 2008 i 
patientdatalagen. Integritetsskyddet anses av vårdgivares tolkning ha så stor betydelse att 
patientsäkerheten hotas eftersom viktig information ej överförs i tillräckligt stor utsträckning inom 
vården, utifrån patientens behov, något som kan lösas genom att skapa delaktighet mellan vårdgivare 
och vårdtagare. Trots att detta är möjligt med patienters samtycke, att informationen delas mellan 
vårdgivare uppstår det idag situationer där integriteten kan anses hotad. Inom detta område krävs det 
även att vårdgivare får bättre tillgång till medicinsk information om en patient och vilka behandlingar 
och läkemedel som används i en patients vårdprocess (ibid.).  
 
Det finns många patienter som, redan idag, ser nyttan med att deras information delas mellan olika 
aktörer inom vårdorganisationer (Rexhepi et al 2015a, 2015b). Medborgartjänsten journalen på nätet, 
är bidragande eftersom den tillåter patienten att ha tillgång till sin journalförda information inom olika 
vårdprofessioner. Detta skapar också nya möjligheter för forskare, innovatörer och vårdgivare att ta 
del av informationen (ibid.). 
 
2.3 Vårdkostnader 
Vård och hälsa kräver finansiellt mycket pengar och det har lagts ned mycket pengar för att 
effektivisera vårdsituationer med IT och för att göra dem säkra när det gäller informationsutbytet 
(McKinsey & Company 2016; Agrawal 2016).  
 
I USA signerade presidenten avtalet för ”the American Recovery and Reinvestment”, vilket ledde till 
investeringen på 19,000 dollar till digitalisering av hälso- och vårdinformation år 2009 (Fernández-
Alamán et al. 2012). År 2010 försäkrade vice presidenten av den Europeiska kommissionen att 
europeiska unionen (EU) skulle integrera elektronisk hälso- och vårdinformation år 2015. Där 
Europeiska Unionen (EU) mål är att kunna dela patienters elektroniska information mellan vårdgivare 
som ”Free Movement” och för att erhålla en kvalitativ och effektiv vård (ibid).  
 
De investeringar som görs i vården vid införande av IT-system och digitala lösningar leder till en 
hållbar kostnadsutveckling menar McKinsey & Company (2016). Genom att använda digital teknik i 
vården kan nya verktyg för individuellt engagemang och intresse skapa möjligheter för en 
patientcentrerad vård och de vårdprocesser som görs. Vårdenhetskostnader kommer att minska med 25 
procent om det görs förändringar av teknik för uppkoppling och automatisering av olika enskilda 
faktorer inom vården, som exempelvis internetbokning, distansövervakning av patientvård och 
integrerade journalsystem (ibid.). Denna information bestyrker delar av den data som inhämtats och 
används i analysen i denna studie. 
 
2.4 Hälsoinformatik 
Ordet informatik är ett ganska abstract ord inom informationsvetenskap och det är svårt att skilja på 
information och informatik. Informatik kan beskrivas som hanteringen och perceptionen av 
information eller som en synonym till informationsvetenskap (Dictionary 2017). Information kan 
definieras som mottagande av kunskap (Merriam-Webster u.å.). Hälsoinformatik innefattar 
information inom vård och hälsa där flertalet professioner inom olika vårdområden hanterar 
information om en vårdprocess och patientinformation. Bath et al. (2008) diskuterar att det är svårt att 
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finna en rätt definition för hälsoinformatik, men definierar begreppet i sin rapport som användningen 
av informatik och ICT’s för att förbättra kvalitén av sjukvård och hälsa för allmänheten och därmed 
förbättra informationsflödet mellan professioner inom en vårdenhet och mellan professioner och 
patienter. 
 
Enligt Rexhepi et al. (2015a, 2015b) finns det många tidigare studier som behandlar 
informationsteknologi (IT) och dess användning inom vård och omsorg. Bland andra så beskrivs 
elektronisk dokumentation av journalhandlingar, elektronisk recepthantering och elektroniska remisser 
har blivit befrämjade för att förenkla arbetet med att utbyta information vilket förbättrar kvalitet, 
säkerhet och effektivitet inom vårdsystem. Dock används inte IT till dess fulla potential, trots de goda 
fördelarna som beskrivs (Rexhepi et al. 2015a). Rexhepi et al. (2015) beskriver i en vårdprocess i 
nuläget att en patient blir behandlad av fler vårdprofessioner inom ett område, istället för ett enskilt 
förhållande mellan doktor och patient när det inte finns fler olika aktörer inblandade från 
vårdorganisationen.  
 
Nationell IT-strategi (Socialdepartementet 2006) innefattar hälsoinformatik och i samverkan med att 
införa IT-system inom vård och omsorg skapar detta ett bättre flöde i en vårdprocess och ger 
vårdtagare kunskaper patienten, behandling och läkemedel.   
 
Bath (2008) beskriver hälsoinformatik, medicinsk informatik och hälsoinformationshanteringen som 
tre separerade områden inom vården men de ska ändå ses som överlappande då informationen som 
behandlas inom dessa områden involverar användning på samma konfidentiella nivå. En figur 
representerar detta i samma text där en översiktlig bild av denna överlappning beskrivs och som 
representeras som figur 1.  
 

 
Figur 1: Grafisk representation av den överlappande relationen mellan hälsoinformatik, medicinsk 
informatik och hälsoinformationshantering (Bath 2008, s 503). 
Översättning: Författaren  
 
Denna figur ger en överblick av relationen mellan de olika informatik områden som finns inom 
vården, men förklarar inte vad de betyder. Figuren har bidragit med inspiration angående hur 
informatik hanteras inom vården. Det är svårt att definiera dessa områden enligt Bath (2008) då fler 
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definitioner presenteras som exempel för vad hälsoinformatik är för något och den definition som 
författaren anser vara tydlig är definitionen: att hälsoinformatik beskriver användningen av ICT för att 
förbättra kvalitén på vård och hälsa. Eftersom dessa områden är så närliggande i sin information och 
sitt informationsutbyte ses dessa som en gemensam helhet, medan det finns fler underområden som 
också hanterar liknande information, men som är mer specificerat (Bath 2008).  
 
Som även beskrivs i Scandurra (2013) och Rexhepi et al. (2015b) så behöver utbildning inom 
informatik finnas tillgängligt för att kunna använda e-hälsa som en effektiv och god vårdutveckling för 
alla parter involverade i vårdsituationer. Kunskapen om användbarheten behöver också ökas för att 
utveckla och effektivisera vården och det behövs även en allmän kunskap om hur vårdsituationer och 
hur informationen hanteras av personer som anhöriga, vårdgivare och vårdtagare (Rexhepi et al. 
2015b, 2015). 
 
2.5 Elektronisk vårdinformation 
Resultatet av investeringar ökar ständigt och idag använder många länder i världen electronic health 
records (EHR). Under 2015 så antog Australien, Storbritannien och Tyskland även teknologin med 
EHR och det över 90% av läkare och sjuksköterskor började använda EHR i din dokumentation 
(Agrawal 2016). Detta fortskred världen över och intresset och införandet av digitalisering inom vård 
och omsorg ökar ständigt och har gjort det ända sedan länder och vårdgivare förstod fördelar med en 
digitaliserad vård. 
 
Scandurra (2013) och Rexhepi et al. (2015a, 2015b) utgår från undersökningar som utvärderar nytta 
och användbarhet av att patientinformation finns tillgängligt elektroniskt och även tillgängligt för 
patienten att ta del av sin vårdinformation och vara mer delaktig i sin vårdprocess. Utvecklingen har 
haft en långsam process eftersom IT och ICT’s har utvecklats och integrerats, vilket har skapat nya 
säkerhets- och integritetshot. Det finns tre benämningar som är målet för en säker och konfidentiell 
vård och dessa är: integritet, tillgänglighet och sekretess (ibid.). Som Fernandes-Aléman et al (2013) 
nämner så är det viktigt att elektronisk vårdinformation bör vara ”up-to-date” och tillgänglig för 
patienter och även att informationen är förståelig. Detta tas även upp av Ash et al. (2004) och det är av 
vikt att elektronisk vårdinformation är tillgänglig för patienter och att informationen är uppdaterad 
efter senaste beslut. Kunskapen om vad det är som står och hur detta kan hanteras är också viktigt att 
se till då elektronisk vårdinformation kan reducera felaktiga val och felaktigt beslutsfattande.  
 
2.6 e-hälsa 
e-hälsa är en förkortning av elektronisk hälsa och kopplas ihop med elektroniska resurser så som 
dokumentation och tidbokning med stöd av IT (Socialdepartementet 2006; Truevault u.å.; Word 
Health Organisation [WHO] 2017). 
 
År 2010 antog Regeringen Nationell e-hälsa, som strategi för tillgänglig och säker vårdinformation 
samt omsorg (Scandurra 2013; Socialdepartementet 2006). Vidare diskuteras begreppet e-hälsa, där 
Bath (2008) beskriver e-hälsa som en satt beskrivning av tillämpningen av hälsoinformatik i 
applikationer. Bath diskuterar även att det kan bli implikationer med att ha en plattform som låter 
patienten ta del av sin vårdprocess på internet, som berörs av vilka som har tillgång till informationen 
och vilka som får hantera eventuella ändringar i informationen. Detta kan leda till iatrogenis, som är 
en medicinsk term, enligt Medicinsk ordbok (u.å.) beskrivs som en åtgärd orsakad av läkare. Termen 
e-iatrogenis sattes av forskaren Wiener 2007 för att utmärka risken att för patientintegritet och 
säkerhetsriskerna som e-hälsa kan medföra (Agrawal 2016) kan öka. 
 

…informationsteknik som används i vården till förebyggande åtgärder, diagnos 
behandling samt för stöd och utveckling av livsstil och ökad hälsa. Vidare omfattar 
eHälsa även kommunikation mellan vårdtagare och vårdpersonal, mellan 
vårdpersonal och mellan vårdgivare (EU-kommissionen 2012, refererad i Scandurra 
2013, 10). 
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Studien som gjordes av Scandurra et al (2013) är en utvärdering av e-hälsosystemens användbarhet där 
målgruppen består av målbeskrivningen som sattes för nationell IT-strategi, vilka främst är invånare, 
personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
(Socialdepartementet 2006). Studien bestod av deltagande i en workshop som resulterade i nationell e-
hälsas sex insatsområden: 
 

1. eTjänster för tillgänglighet och medbestämmande – stödja, engagera, motivera 
och underlätta för individer 
2. Användbar och tillgänglig information – beslutsstöd till personal 
3. Kunskapsstyrning, innovation och lärande – förbättrat underlag för forskning, 
uppföljning och entydig information 
4. Teknisk infrastruktur – grundförutsättningen för att säkert och effektivt dela 
information 
5. Informationsstruktur, terminologi och standarder – grundförutsättningen 
för strukturerad och entydig information 
6. Lagar och regelverk – regelverk som kombinerar integritet med säkerhet och 
effektivitet (Socialdepartementet 2006, 6) 

 
Scandurra et al. (2013) nämner också vikten av att kompetens inom e-hälsoutvecklingen där 
hälsoinformatik och användare hamnar som aktuellt ämne för kompetensutveckling. Det behövs 
utbildning och professionsbakgrund i fler områden inom vården för att fylla den klyfta som finns 
mellan verksamhet och IT. Det behövs ett övergripande perspektiv av processer inom verksamheter 
som verksamhetsutveckling, upphandling, förändring och beslutsfattande för att förstå hur 
användbarheten prioriteras (ibid.). 
 
2.6.1 e-hälsosystemens användbarhet 
Scandurra et al. (2013) utvärderar är användbarheten av e-hälsosystem och bestyrker att det finns 
skilda åsikter kring införande av IT-system och digital underhållning av hälsa och sjukvård. För att 
kunna utveckla ett interaktivt system som är användbart krävs det att acceptanskriterier och 
användares behov för att systemet ska uppnå den nytta som önskas av verksamheten och de användare 
som blir aktuella (ibid.). Scandurra (2013) diskuterar även användbarhet och de standarder som finns 
för användarcentrerad utveckling och användbarhet där det är lagar och förordningar som presenteras 
(ISO 9241–11 refererad i Scandurra). Som tidigare beskrivits så är det väsentligt att det finns god 
användbarhet för att uppnå verksamhetsnytta, enligt de kriterier som finns. 
 
Rexhepi et al. (2015b) mäter också användbarhet för e-tjänsten ”Min journal i Uppsala” efter att denna 
infördes i Landstinget i Uppsala. Detta gav invånare i Uppsala landsting en möjlighet att se sin 
journalinformation på nätet via ”Mina vårdkontakter”, numer vid namn 1177 e-tjänster. 
 
Lyttkens et al. (2015) gjorde en rapportering om införande om e-hälsotjänster i Uppsala och beskriver 
att det redan var pilottestning av att läsa sin journal via nätet år 2005 och att e-tjänsten Journalen 
lanserades i Uppsala län under 2012. Resultatet från denna rapport är att det har varit och är positiv 
återkoppling från personer som patienter och vårdgivare. Det nämns även ett nationellt regelverk vad 
gäller användning av Journalen, vilket innefattar sekretess, tillgänglighet och konfidentialitet för både 
vårdtagare och vårdgivare. 
 
1177 e-tjänster, tidigare vid namn Mina vårdkontakter, är den nationella plattformen som 
tillhandahåller medborgar- och invånartjänster på internet och som har utvecklats av Inera i samarbete 
med Sveriges kommuner och landsting (Inera 2014). Målet för denna utveckling är att uppnå Nationell 
IT-strategi inom vården för att effektivisera och förbättra vården för de deltagande personerna. 
 
2.7 Nationell IT-strategi 
I början på 2000-talet påbörjades processen mot ett vårdsystem som skulle vara av god kvalitet och 
säker för samtliga aktörer under en vårdprocess, vilket också dokumenterades och IT-strategi inom 
vård och omsorg tas även upp av Socialdepartementet (2006). Större fokus på patientens behov skulle 
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göra det enklare för vårdpersonal att anpassa vården efter individuella behov. Informationssystem 
infördes och även processen mot en nationell IT-strategi, som innebär en ökad nationell samverkan 
inom hälsa och vård startade. Under 2006 förankrades nationell IT-strategi med aktörer som 
innefattades under aktuell sektor, och diskussioner om arbetets omfång, finansiering, tidsresurser och 
beslutsformer blev en början till den IT-strategi för vård och omsorg som vi har idag och som 
fortfarande utvecklas (Socialdepartementet 2006).   
 
Informationsflödet som finns tillgängligt på 1177 e-tjänster tillgodoser människor med information om 
vårdsituationer, sjukdomar, rådgivning. De e-tjänster som erbjuds är olika från kommun till kommun 
och län till län, vilket förhoppningsvis enligt Krasniqi et al. (2015) och Lyttkens et al. (2015) kommer 
att vara en god förutsättning för vidare utveckling av de nationell e-strategi. 
 
2.7.1 Vision 
Visionen för en nationell IT-strategi är att vårdprofessioner ska kunna ägna mer tid på patienter och 
deras behov genom att ha ett bra IT-stöd som är ändamålsenliga och som skapar en god vårdprocess 
mellan vårdgivare och vårdtagare (Socialdepartementet 2006). 
Inom alla delar av vården och de samlade vårdresurserna är visionen effektivisera vården i och med att 
IT används som ett strategiskt verktyg för: 
 

Medborgare, patienter och anhöriga har enkel tillgång till allsidig information om 
vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation. De erbjuds bra service och är 
delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar. 
Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och samverkande IT-
stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar deras dagliga arbete. 
Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för att följa upp 
patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och 
resursfördelning. (Socialdepartementet, 2006, 4) 
 

McKinsey och Company (2016) beskriver utvecklingen av hälso- och sjukvård som en god 
förutsättning när IT integreras. 14 områden inom vården som kan få stora värden tack vare 
digitaliseringen tas upp där uppkoppling och automatisering skapar besparingar av den summan som 
spenderas för att vårdprofessioner och vårdprocesser fortlöper och avslutas. Ett av de områden som 
nämns är integrerade journalsystem och personalallokering, vilka kommer att beröras i denna studie. 
 
2.7.2 Målbild 
Informationsbehovet är olika inom vården och behovet av kontakt med vårdgivare och 
vårdprofessioner likaså (Socialdepartementet 2006). I framtiden kommer informationsbehovet enligt 
Socialdepartementet (2006) att vara mer individuellt. Folk kommer att söka information för att lösa 
individuella situationer och problem, ta mer eget initiativ och göra egna val. Medborgare kommer att 
använda internet i större utsträckning och därmed får de möjlighet att öka sina kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, egenvård och läkemedel. En nationell hälsoportal som är samordnad mellan Landsting och 
kommuner kan vägledning ges till medborgare inom aktuella forskningsresultat på en internationell, 
nationell och lokal nivå samt få vägledning till kvalitetssäkrad och efterfrågad information (ibid.). 
 
Denna hälsoportal ska även kunna erbjuda en samlad information om vårdkvalitet, vårdutbud och 
hälsorelaterade produkter. Möjligheten att få personlig handledning och rådgivning är också ett av fler 
alternativ som medborgare får via denna hälsoportal. 
 
2.8 Analysmodell 
Analysmodellen används för att klargöra och ge en översiktlig bild på hur resultat från den gjorda 
studien ställs mot relevant information som presenteras i teori avsnittet, det vill säga tidigare 
undersökningar och litteratur. De metoder som använts vid inhämtandet av empiri utgår från denna 
analysmodell och speglar förhållningssätt och tillvägagångssätt för att samla in och sedan analysera 
data. Reflektionerna kring inhämtningen av empiri i denna studie och analysmodellen förklarar hur 
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författaren fortgår med studien för att sedan analysera arbetet. Studien analyseras enligt de kriterier 
som beskrivs i syftet. Detta innebär att studien främst fokuserar på åsikter och erfarenheter från 
vårdpersonal, som hanterar personlig vårdinformation på den nationella plattformen för hälso- och 
vårdinformation 1177 e-tjänsten Journalen via nätet. Då det är vårdpersonal med interaktion och 
journalföring som anses vara den typiska användaren i denna studie och som kommer att ge perspektiv 
på användningen av e-tjänsten inom verksamheten. 
 
Figur 2 representerar analysmodellen som illustrerar en uppföljning av ett nytt system i verksamheter 
efter att ha bytt dokumentation av vårdinformation på psykiatriska verksamhet och därmed även 
individuella erfarenheter av det nya systemet. De aspekter som kommer att undersökas är förändring i 
åsikt och erfarenhet, både personligt och gemensamt om e-tjänsten, hur tidsaspekter kring patient och 
hantering av vårddokumentation har ändrats och om ekonomiska aspekter har förändrats, antingen 
med goda följder eller sämre samt huruvida detta gynnar verksamhetsnyttan. Det är en förhoppning att 
analysmodellen ger en överskådlig bild av hur undersökningen kommer att analysera teori och empiri 
med utgång från analysmodellens aspekter.  
 

 

 
Figur 2: Analysmodell med aspekter som analysen utgår ifrån 

Källa: Författaren 
 
Analys beskriver skillnader före och efter att e-tjänsten Journalen via nätet infördes och utvärderar 
mervärdet av användningen hos 1177 e-tjänster, som är en nationell plattform för medborgar- och 
invånartjänster på internet i Värmland län. Utvärdering av hur e-tjänsten fungerar som stöd i arbetet 
för anställda och mellan anställda inom psykiatriska verksamheter i Värmland. 
 
Aspekterna som presenteras i analysmodellen och analysmodellen skapar grund för att beskriva ur 
vilka perspektiv som erfarenheter och åsikter hos de anställda utvärderas. Fokus ligger i användning 
och förändringar som skett sedan informationssystemet 1177 e-tjänster införde den digitala tjänsten 
Journalen via nätet i psykiatriska verksamheter den 1 november 2016. Som det framgår i 
analysmodellen kommer förändring som skett efter tid och användning av tjänsten att undersökas 
enligt det första som nämndes i detta stycke. Det är av vikt att bestyrka att användningen av e-tjänsten 
är god och uppfyller den slags verksamhetsnytta som visar kvalitet av användbarhet för användare och 
medarbetare. Verksamhetsnyttan kommer att mätas genom undersökning av hur effektiviteten inom 
verksamheten har ökat i samband med det som utvärderas enligt analysmodellen. 
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Genom att se till de aspekter som presenteras i analysmodellen är förhoppningen att en presentation av 
goda förutsättningar och eventuella brister som erfaras av personalen. Dessa aspekter kommer att vara 
grunden till undersökningen för att utvärderas på ett sätt för att uppfylla syftet och 
undersökningsfrågor för att ge en god bild av hur teori, empiri och verkligheten ser ut ur personal på 
psykiatriska verksamheters perspektiv. 
 
Den metod som kommer att användas är intervjuer, där förhoppningen är att dessa uppfyller syftet och 
ger svar på undersökningsfrågorna. I Analysen diskuteras sedan de olika aspekterna genom svar från 
respondenter där de ställs mot den teori som använts för att bygga grund och för att bevisa reliabilitet. 
Detta presenteras och diskuteras sedan i Slutsatser där författaren presenterar undersökningsfrågor och 
diskuterar resultatet. 
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3. Empiri 
Detta avsnitt presenterar undersökningen som utförts med intervjuer som teknik för insamling av data 
till fallstudien, vilka respondenter som deltagit och deras svar och åsikter under intervju. Avsnittet tar 
också upp de aspekter som beskrivs i analysmodellen kort, där respondenters svar ses till. 
 
3.1 Uppdrag 
Uppdraget har erhållits från Landstinget i Värmland och det var att göra en utvärdering av e-tjänsten 
Journalen via nätet hos psykiatriska verksamheter i Värmland. Då det inte gjorts någon utvärdering 
inom just detta område är det lämpligt att genomföra uppdraget i form av en kandidatsuppsats för att 
gynna både Landstinget i Värmland och författaren. 
 
Eftersom det utfördes semistrukturerade individuella intervjuer finns en intervjumall som stödjer dessa 
intervjuers frågeställning och hur intervjuerna har fortlöpt. Inspelning av intervjuer gjordes ej på grund 
av att svaren anses konfidentiella och anteckningar från dessa var tydliga för intervjuaren, vilka sedan 
transkriberades och en sammanfattning från varje respondent finns bifogat i underavsnitt Resultat. 
 
3.2 Urval 
Respondenterna som deltog i intervjuer under våren 2017 för denna studie är anonyma och presenteras 
i nummerordning, det vill säga: respondent 1, respondent 2, respondent 3, respondent 4 och 
respondent 5. Valet av respondenter gjordes genom att en allmän förfrågan gick ut till samtliga 
psykiatriska verksamheter i Värmland varav de som hade möjlighet är stationerade på 3 stora 
verksamheter som finns i Värmland och som har god kontakt med Landstinget i Värmland. På grund 
av tidsbrist så hanns det endast med fem intervjuer under en tvåveckors period. Fyra av dessa 
intervjuer gjordes virtuellt med hjälp av Landstinget i Värmlands videokonferens utrustning och en 
intervju gjordes fysiskt i en av Landstingshusets lokaler. 2De respondenter som deltog i intervjuerna är 
verksamma med olika professioner inom 3 psykiatriska verksamheter i Värmland; psykiatriska 
mottagningen i Kristinehamn, Torsby och Hagfors. En av respondenterna, respondent 4 är verksam 
inom Landstinget i Värmland och befinner sig främst i Karlstadsregionen där Landstinget utgår ifrån. 
Respondenterna presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1: Intervjuade respondenter 
Respondent Profession Verksamhet 

Respondent 1 Avdelningschef Psykiatriska mottagningen Kristinehamn 

Respondent 2 Kurator Psykiatriska mottagningen Torsby 

Respondent 3 Överläkare Psykiatriska mottagningen Hagfors 

Respondent 4 Chefläkare Landstinget i Värmland 

Respondent 5 Sjuksköterska Psykiatriska mottagningen Kristinehamn 

 
Respondenterna svarade mycket lika på de frågor som ställdes och under första intervjun dök det upp 
information som kan vara nyttigt att inhämta, nämligen information om journalsystemet som används 
inom Landstinget i Värmland. Intervjuerna utgick från samma intervjumall och frågorna byggde sedan 
på diskussion som var till nytta för intervjuaren. På grund av de olika professionerna som 
respondenterna hade så modifierades frågorna något för att kunna ge goda svar som passade 
respondenten i fråga.   
 
Samtliga intervjuer inleddes med en kort bakgrund angående varför intervjun gjordes och vilken 
information det rörde sig om. Innan intervjuerna genomfördes skickades även intervjumallen ut till var 
och en av respondenterna för att ge dem en överblick om innehållet i intervjun (se Bilaga 1). 
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3.3 Resultat 
Resultatet som har utkommit från intervjuerna presenteras beskrivs mer i underavsnitt till detta, där en 
sammanställning har skett av respondenternas svar. Varje respondents svar presenteras enskilt i 
underrubrikerna och i analysavsnittet kommer dessa resultat sammanställas och analyseras. 
Intervjuerna uppskattades att ta 30 minuter och det var en fysisk intervju, tre videointervjuer och en 
telefonintervju.   
 
3.3.1 Respondent 1 
Den första respondenten blev intervjuad med utrustning för videokonferens. Som avdelningschef 
träffar hen vårdtagare och har hand om avdelningen. Hen arbetade när e-tjänsten Journalen via nätet 
infördes, men var inte aktiv i utvecklingen av e-tjänsten och har arbetat inom sin profession under 
drygt 2 år.  
 
Respondenten besvarade frågorna som ställdes utifrån intervjumallen (se Bilaga 1) och intervjun 
gjordes via videoutrustning som försågs från Landstinget i Värmland. Hen ser utvecklingen av att 
integrera IT i vården som positiv och ser e-tjänsten Journalen via nätet som ett framsteg i att låta 
patienter ha möjligheten att vara medvetna om sin egen vårdsituation samt att de kan återkoppla till 
vad som har beslutats. 
 
3.3.1.1 Förändringar 
Det har inte skett några nämnvärda förändringar i respondentens arbetssituation. Hen antyder att 
arbetet sker som tidigare med ändringen att det finns viss information som skickas till systemet som 
hämtar och presenterar journalinformation på 1177’s Journalen via nätet. Vad gäller återkoppling och 
kontakt med patienter så beskriver respondenten att inget nämnvärt har förändrats, möjligen att någon 
har nämnt att de tagit del av journalen via e-tjänsten. 
 
Respondenten anser att arbetstiden som spenderas på att dokumentera inte har förändrats och hen 
dokumenterar på samma sätt som tidigare, med skillnaden att det är viss information som ska 
presenteras i e-tjänsten Journalen via nätet. Detta vill säga att all information inte är relevant och de 
anteckningar som inte är journalmaterial ska presenteras i Journalen via nätet. Denna information är 
sådant som endast diskuterats och viss information är mycket känslig och bör hållas enligt 
tystnadsplikt inom psykiatrin.  
 
Det finns idag två aktiva e-tjänster för verksamheten och det är tidbokning och Journalen, men trots 
att möjligheterna att använda dessa har inte telefonbelastningen minskat särskilt mycket enligt 
respondenten. Men det är inget som tas upp mer under intervjun, respondenten anser att det helt enkelt 
inte är särskilt stor skillnad i arbetssituationen sedan e-tjänsten infördes. Respondenten anser att det är 
mycket bra att patienter ändå kan ta del av sin vårdsituation och kan återkoppla till vad som sagts utan 
att behöva begära ut papperskopia. 
 
Förändringarna som skett inom verksamhet är att det har blivit mer administrativt arbete vad gäller 
dokumentationen, men respondenten understryker även att detta inte hör till hens arbete i 
verksamheten. Annars har inte respondenten märkt av några andra nämnvärda förändringar som hen 
har märkt av att Journalen via nätet används. 
 
3.3.2 Respondent 2 
Andra respondenten blev intervjuad med utrustning för videokonferens och arbetar som kurator hos 
Psykiatriska mottagningen i Torsby. Som kurator har hen mycket kontakt med vårdtagare och arbetade 
när e-tjänsten infördes. Respondenten arbetade även innan vårddokumentationen blev digital och hen 
anser att det har gått framåt för vården med IT-stöd. 
 
Respondenten besvarade frågorna som (se Bilaga 1) och intervjun gjordes via videoutrustning som 
försågs från Landstinget i Värmland. Hen ser också utvecklingen av IT i vården som positiv och ser e-



16 
 

tjänsten Journalen via nätet som ett framsteg i att låta patienter ha möjligheten att vara medvetna om 
sin egen vårdsituation samt att de kan återkoppla till vad som har beslutats. De åsikter som fanns innan 
Journalen infördes var mycket oroliga, men det förändrades eftersom studier och fakta har bevisat 
vara positiva enligt respondenten. Möjligheterna som 1177 e-tjänster kan utvecklas till är mycket 
positiv enligt respondenten.  
 
3.3.2.1 Förändringar 
Liksom respondent 1 så anser respondent 2 att det inte skett några nämnvärda förändringar i hens 
arbetssituation. Dokumenteringen är något mer strikt av den journalinformation som ska presenteras i 
Journalen via nätet, men annars sker dokumentationen på samma sätt som tidigare. Respondenten 
anser att det var värre innan eftersom man då skrev ut journalen vid efterfrågan av patienter. Nu är det 
bättre eftersom patienter har möjligheten att tillgå journalen på internet via e-tjänsten Journalen. 
Respondenten anser att återkoppling från patienter har ökat, men hen anser också att e-tjänsten kanske 
inte utnyttjas till fullo än, eftersom det fortfarande finns dem som begär papperskopia av journalen.  
 
Möjligheterna att göra medborgare mer medvetna om sin vårdsituation ser respondenten som positiva 
och hen anser även att patienter och hen själv har rättighet att få se vad någon skrivit om hen, vilket 
också beskrivs som en mänsklig rättighet enligt tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen (Regeringskansliet 2017). Det är ett säkert och bra sätt att kunna använda 
Journalen via nätet, men respondenten nämner även att det fortfarande kan vara problematiskt med att 
ha tillgång till journalen då mänskligt tvång kan användas för att få reda på någons journaluppgifter. 
Detta är inte relevant eftersom det handlar om människor och beteende, men det är ändå värt att nämna 
att detta är problematiskt. 
 
Respondenten nämner att det fanns vissa farhågor angående införandet av e-tjänsten, innan den 
infördes. Till exempel så nämner respondenten att det fanns en oro hos vårdgivare och vårdpersonal 
om att patienter får mer och enklare tillgång till att ta del av sin journalförda information genom e-
tjänsten Journalen. Det fanns också oro över hur patienter skulle reagera på vad som stod enligt 
respondenten. Dessa försvann ganska snart efter att Journalen hade införts och återkopplingen har 
varit god både från patienter och vårdpersonal. Respondenten anser sig inte ha fått särskilt mycket 
återkoppling, men att det har varit några som ändå nämnt att de har tagit del av Journalen via nätet. 
Utöver detta har inga direkta förändringar skett som respondenten märkt av, hen nämner att det kan ha 
blivit mer administrativt arbete, men det är inget som har påverkat hen i sitt arbete. 
 
3.3.3 Respondent 3 
Den tredje respondenten blev intervjuad med videosamtal via samtalsverktyget Skype. Respondenten 
arbetar hos Psykiatriska mottagningen i Hagfors och arbetade när Journalen via nätet infördes. Denna 
respondent arbetar som överläkare och har varit verksam inom psykiatrin längre och har därför varit 
med innan journalen blev digital. Som överläkare samverkar respondenten med patienter och hen är 
inte involverad i det administrativa arbetet med e-tjänsten. 
 
Respondenten ser positivt på utvecklingen av IT-stöd inom vården och även att medborgare blir mer 
medvetna om sin hälsa. Hen anser att det har gått från det att journalen och vårdinformation tillhör 
vårdgivare och vårdpersonal till att medborgare har möjligheten att se och interagera med den givna 
vårdinformationen. Dock styrker respondenten även att det endast är tillgänglig information som 
patienter inte direkt kan påverka eftersom de har möjlighet att se journalinformationen. Respondenten 
nämner också att det känns som att det kan finnas säkerhetsrisker, men det är inget som respondenten 
reflekterar över mer än att det är säkert och bra med Journalen via nätet. Erfarenheter och åsikter om 
Journalen via nätet är enligt respondenten positiva och hen ser positivt på utvecklingen av hur IT 
används inom vården.  
 
3.3.3.1 Förändringar 
Enligt respondenten har det inte skett några nämnvärda förändringar sedan e-tjänsten infördes. 
Dokumenteringen är något striktare för den information som ska presenteras i Journalen via nätet, men 
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annars är det likadant som tidigare. Det är även enklare eftersom patienter inte behöver begära en 
papperskopia av journalen för att se informationen. Möjligheten finns fortfarande att begära 
papperskopia, men journalen är ändå mer tillgänglig via e-tjänsten. Arbetssituationen har inte 
förändrats för respondenten, mer än vad som nämns tidigare. Tiden som spenderades på 
dokumentation är sig lik, liksom dokumenteringen utöver att ”man är mer medveten om vad man 
skriver”. Eftersom patienter har större möjlighet att reagera och återkoppla anser respondenten att 
delaktigheten från patienter ”är nog den huvudsakliga visten” med Journalen via nätet.  
 
På verksamheten har administrationen ökat men detta är inte något som respondenten är insatt i och 
nämner det bara, eftersom det annars inte har skett några nämnvärda förändringar i verksamheten vad 
respondenten har märkt eller tänkt på.  
 
3.3.4 Respondent 4 
Den fjärde respondenten blev intervjuad fysiskt på Landstingshuset i Karlstad. Denne respondent 
arbetar som chefsläkare och var med i styrgrupp till projektet att införa av Journalen via nätet.  
Respondenten deltog i projektet som ansvarig för patientsäkerheten och för att hantera informationen 
inför utvecklingen av e-tjänsten Journalen via nätet. Respondenten anser att titeln som chefsläkare inte 
stämmer in på det faktiska arbetet som utförs inom professionen då det är mer att hantera än patienter. 
Hen nämner också att det inte sker särskilt mycket interaktion med patienter utan att det mer är 
informationshantering och att ansvara för de uppgifter som görs inom vårdverksamheter.  
 
Respondenten ser positivt på införandet av Journalen via nätet och är positiv till vidareutveckling av 
IT inom vården. Som chefläkare agerar inte respondenten på någon specifik verksamhet, utan är aktiv 
inom hela området för Landstinget i Värmland. Hen tycker att Journalen via nätet ”har mindre 
påverkan än väntat”, vilket betyder påverkan på användningen av e-tjänsten och patienters 
återkoppling av att de läst journalinformationen. Den återkoppling som kommit är enligt respondenten 
positiv, dock är det sämre än väntat, men det verkar som att det har skett en positiv förändring i och 
med att patienter har bättre tillgång till sin journalinformation. 
 
3.3.4.1 Förändringar 
De förändringar som skett är enligt respondenten att journalinformation är tillgängligt på ett 
annorlunda sätt, nämligen att patienter har möjlighet att läsa sin journal genom e-tjänsten Journalen 
via nätet. Mer administrativt arbete har också tillkommit för att förvalta lösningen med e-tjänsten. 
Respondenten anser att dokumentationen sker på samma sätt som tidigare, då han inte är aktiv som 
kurator och dokumenterar patientinformation på samma sätt som en kurator. Så vitt respondenten ser 
det så har arbetssituationen inte förändrats nämnvärt, det som har förändrats är att informationen 
skickas och hämtas genom systemet till 1177 e-tjänster, som det inte gjordes innan e-tjänsten infördes. 
Papperskopior finns fortfarande tillgängliga att begära ut som patient, men nu är tillgängligheten av 
journalinformation större. Respondenten anser att det har skett en liten förändring eftersom patienter 
kan vara mer delaktiga i vad som sägs, men de kan ej påverka informationen särskilt mycket mer än 
vad de kunnat tidigare. Tidsmässigt har inte respondenten märkt av någon förändring, 
arbetssituationen ser likadan ut för hen och många medarbetare inom Landstinget i Värmland. 
 
3.3.5 Respondent 5 
Den femte respondenten blev intervjuad via telefonsamtal. Denne respondent arbetar som 
sjuksköterska hos Psykiatriska mottagningen i Kristinehamn. Hen arbetade när Journalen via nätet 
infördes och är har profession som sjuksköterska, vilket innebär att hen har samtal och kontakt med 
patienter. Respondenten har arbetat som sjuksköterska i 9 år och ser positivt på att e-tjänsten används. 
 
Journalen via nätet ser respondenten som ett positivt framsteg av IT-utvecklingen inom vården och 
hen anser att både digitaliseringen som gjordes i början av 2000-talet och att göra medborgare 
medvetna om sin vårdsituation genom att införa e-tjänster. 
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Denna intervju gjorde under en kortare session på grund av tidsbrist, vilket gav mindre information än 
de andra intervjuerna. Men svaren var mycket lika de som de andra 4 respondenterna, vilket gjorde att 
intervjuaren anser att fler svar bara skulle bli redundant. 
 
3.3.5.1 Förändringar 
Förändringarna som skett beskriver respondenten som marginella och arbetssituationen ser likadan ut 
som innan e-tjänsten infördes. Att patienter kan läsa sin journalinformation på nätet är annorlunda från 
tidigare då patienter endast kunde begära kopior på sin journal. Förändringen ser respondenten som 
positiv, då patienter har möjlighet att engagera sig och enklare kan återkoppla till vad som har sagts 
och beslutats. Det har blivit mer administrativt arbete för att förvalta lösningen med e-tjänsten, men 
detta är något som respondenten inte påverkas av. Respondenten anser att dokumentationen ser 
likadan ut som tidigare för hen, men att viss information går till 1177 Journalen. Respondenten 
nämner att det fortfarande går att begära ut papperskopior och nu är journalinformationen mer 
tillgänglig eftersom patienter har större möjlighet ta del av den. Respondenten anser som de övriga 
respondenterna att det har skett en liten förändring eftersom patienter kan vara mer delaktiga i vad som 
sägs, men de kan ej påverka informationen särskilt mycket mer än vad de kunnat tidigare. Tidsmässigt 
har inte respondenten märkt av någon förändring, arbetssituationen ser likadan ut för hen och många 
medarbetare inom Landstinget i Värmland. 
 
3.4 Vårddokumentation 
Samtliga 5 respondenter är positiva mot att utvecklingen har gått framåt och att journalinformation har 
digitaliserats och att patienter har möjlighet att vara mer delaktiga i sin vårdprocess och har tillgång till 
journalförd information. Digitaliseringen av vårdinformation och dokumentationen av densamma 
anses vara ett positivt steg i utvecklingen. Detta gjorde att det är mindre tidskrävande och eftersom det 
är enklare att redigera i ett digitalt dokument än i pappersformat. 
 
Respondent 2 och Respondent 3 beskriver även den digitala dokumentationen som mer miljövänlig 
och att enklare att hålla koll på informationen som dokumenteras. Samtliga 5 respondenter instämmer 
i detta och respondent 3 och respondent 4 styrker även att utvecklingen av vårddokumentation och 
journalanteckningar har gått från att vara i läkares egenrätt till att ha övergått till att vara tillgänglig 
även för vårdtagaren ifråga. Att den journalförda informationen har övergått till att låta vårdtagaren ta 
del av sin information anser samtliga 5 respondenter vara goda framsteg i utvecklingen för att göra 
allmänheten mer medveten om sin egen hälsa. 
 
Respondent 1 beskriver att det ”dokumentationen har ändrats. Det som ändrats där är att vi måste hålla 
koll på avbokningar och undvika dubbelbokning, vilket är lätt att göra”. Förändringen som blivit av att 
e-tjänsten införts är att administrationen av anteckningar har ökat och att skilja på den information 
som ska skickas till 1177 e-tjänster, vilket samtliga 5 respondenter intygar.  
 
3.4.1 Journalsystemet 
Det journalsystem som används av verksamheter som samarbetar med Landstinget i Värmland är 
Cosmic och det är det journalsystemet som är integrerat med 1177 e-tjänster på sådant sätt att den 
textförda journalinformationen presenteras som ett textflöde under e-tjänsten på 1177’s webbsida. Det 
var under hösten 2016 som journalinformation från psykiatri blev tillgängligt på Journalen via nätet, 
enligt respondent 1 och respondent 4. 
 
3.5 Tidsaspekten 
Ingen av respondenterna anser att någon nämnvärd förändring har skett i arbetssituationen eller 
hantering av journalanteckningar sedan e-tjänsten införts.  
Respondent 1, respondent 2 och respondent 3 beskriver till och med att det kan bli mer tidseffektivt då 
man redan från start måste dokumentera informationen som ska presenteras för vårdtagaren på ett 
strikt och förståeligt sätt.  
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3.6 Erfarenheter/åsikter 
Samtliga 5 respondenter har som sagt tidigare att de är positiva till e-tjänsten Journalen via nätet. 
Respondent 2, respondent 3 och respondent 4 nämner också att det fanns farhågor innan e-tjänsten 
infördes, åsikter som efter införandet verkar vara som bortblåsta.  
 
Dessa farhågor bestod enligt respondenterna av oroligheter kring patientsituationer, ens egna 
arbetssituation och säkerhetsrisker. Respondent 4 som var involverad i styrgruppen för projektet att 
införa e-tjänsten beskriver att många farhågor ”bara var oro för att information skulle bli osäkert att få 
informationen via nätet” (Respondent 4).  
 
Införandet av Journalen via nätet resulterade bättre än väntat för många, både vårdtagare och 
vårdgivare, eftersom ingen av respondenterna antydde att det blivit sämre. Respondent 1 och 
respondent 4 antydde att det blev enklare att se fördelarna som e-tjänsten medförde efter att de hade 
använt e-tjänsten som vårdtagare.  
  
3.7 Patienter 
Ingen förändring har skett enligt respondent 1, respondent 2 och respondent 5 när det kommer till hur 
vårdsituationen med patienter sedan e-tjänsten införts. Det som kan nämnas kan vara att samtliga 
respondenter är överens om att vårdtagaren har mer möjlighet att vara delaktig eftersom journalförd 
information finns tillgängligt på en plattform som 1177 e-tjänster. Däremot nämner även respondent 1, 
respondent 2 och respondent 3 som har möten med vårdtagare att de inte fått särskilt mycket 
återkoppling kring att patienter tagit del av sin journalinformation genom journalen via nätet. Enligt 
respondent 2 har patienter nämnt att ”någon nämnt att de läst sin journalinformation, men inte mycket 
mer än det” (Respondent 2). 
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4. Analys 
I följande avsnitt presenteras analysen av den gjorda studien. Informationen som redogörs i teori 
avsnittet ställs mot den information som redogörs i empiri avsnittet, vilket ökar validitet och som 
skapartrovärdighet i studiens utförande. 
 
4.1 Analysmodell 
Analysmodellen används som en grafisk struktur och ses som en översiktlig bild av vad som 
analyseras i detta avsnitt. Analysmodellen presenteras i avsnitt 2.8 och beskriver de främsta faktorer 
som fallstudien behandlade under intervjusessionerna. Den information som presenteras i empirin är 
den information som har inhämtats genom intervjuer med fem respondenter på tre stora och 
gemensamma psykiatriska verksamheter i Värmlands län.  
 
4.1.1 Undersökningsfrågorna 
De undersökningsfrågor som presenteras i det inledande avsnittet beskriver de utgångsfrågor som jag 
vill svara på genom den gjorda fallstudien. Tillsammans med reflektioner till tidigare studier och 
litteratur som relateras med frågorna. I Slutsatser kommer dessa undersökningsfrågor att besvaras efter 
resultatet som blivit från fallstudien. 
 

•   Har arbetet förändrats på psykiatriska verksamheter generellt genom användandet av e-
tjänsten Journalen?  

•   Hur har arbetet förändrats för verksamheters personal? 
 

 
Dessa frågor är generella och syftar i denna studie till att utgöra en översiktlig bild av förändringar 
inom psykiatriska verksamheter i Värmlands län. Resultatet kan kort beskrivas med en mening som 
sammanfattar både den information som har inhämtats i teori och empiri: E-tjänsten Journalen har 
visat sig vara en positiv och är uppskattad av vårdpersonal och vårdgivare.  
 
Uppföljande och utvärdering av hur e-tjänsten har fungerat inom psykiatriska verksamheter i 
Värmlands län har denna gång gjorts med intervjuer där vårdpersonal har deltagit och gett sina åsikter 
och erfarenheter. Utfallet av denna studie var lik det utfall som kom från tidigare studier som gjorts 
som denna studie har grundats i. Exempelvis Upplands län, varifrån denna uppsats har vissa grunder 
där författaren hänvisar till Rexhepi et al. (2015a, 2015b) och Lyttkens et al. (2015) där en utvärdering 
och uppföljning har gjort angående e-tjänsten Journalen. 
 
4.2 Åsikter och erfarenheter 
Som Scandurra (2013) och Rexhepi et al. (2015a, 2015b) diskuterar så har de farhågor och oron inför 
att e-tjänsten Journalen via nätet skulle införas har de minskat betydligt tack vare att vårdgivare har 
fått ta del av sin vårdinformation på Journalen via nätet och det framgår också från samtliga 5 
respondenter att när man själv använde e-tjänsten som vårdtagare var det enkelt att förstå nyttan i att 
den finns tillgänglig. Att det fanns farhågor innan e-tjänsten Journalen infördes beskrivs i Rexhepi et 
al. (2015a, 2015b) och i Lyttkens et al. (2015) där införandet av Journalen i Uppsalas län har följts 
upp och utvärderats. Respondent 2 och respondent 3 nämner också att det fanns farhågor innan e-
tjänsten infördes i Värmlands län, men som även beskrivs i Lyttkens et al. (2015) anser 
respondenterna att det har blivit ett gott utfall av att e-tjänsten infördes.  
 
Det har visat sig vara positivt med att införa e-hälsa och e-tjänster för att låta medborgare vara 
självgående i sin vårdsituation samt för att avlasta vårdpersonal (Scandurra 2013). Dock har inte IT-
stöd inom vården tillämpats så att det passar samtliga deltagande i vårdsituationer eller för att 
användningen av IT-stöd, som exempelvis kommunikationen och informationsutbytet mellan 
vårdpersonal, vårdpersonal och vårdtagare och anhöriga. 
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4.3 Dokumentationen 
Bath et al. (2008) diskuterar bland annat hur vården blivit digitaliserad och att användningen av IT-
stöd inom dokumentation och journalföring inom vården och styrker det positiva med de faktorer som 
utkommer från detta. De farhågor om säkerhetsrisker som kunde bli med elektronisk 
vårddokumentation och som måste tas hänsyn till enligt Agrawal (2016) och Ash et al. (2004) verkar 
inte ha blivit mer än farhågor som snabbt har brutits ned på grund av all positiv återkoppling som kom 
från både vårdgivare och vårdtagare. 

Dokumentationen förändrades när det blev digital journalföring enligt Bath (2008). Men den senaste 
förändringen med att införa större IT-stöd inom vården samt att göra vårdtagare mer medvetna om sin 
vårdsituation. Detta nämner bland annat både Ash et al. (2004) och Agrawal (2016) som håller med i 
att förändringarna som gjorts det senaste decenniet inom vården har förbättrats, men är ej fullt 
funktionell än. Det krävs fortfarande forskning och utbildning angående informationshantering mellan 
berörda personer i vårdsituationer och hur användningen av dessa IT-stöd kan användas för att bäst 
uppnå användbarhet och nytta för allmänheten (Scandurra 2013). 

4.3.1 Användbarheten av IT-stöd 
Som Scandurra (2013) och Rexhepi et al. (2015) tar upp så krävs det mycket för att e-hälsa ska kunna 
uppnå den verksamhetsnytta och den användbarhet som önskas från alla deltagande i vårdsituationer; 
främst vårdgivare, vårdtagare och anhöriga. Scandurra (2013) tar upp exempel på användbarhet och 
nytta där lagar och förordningar också diskuteras, sedan har hon fått ut ett gott resultat från studien där 
en workshop gjordes med personal inom vård och omsorg. På liknande sätt har även Rexhepi et al. 
(2015, 2015a, 2015b) undersökt användbarhet ur patienters synvinkel där resultatet också var gott.  
Lyttkens et al (2015) diskuterar också användbarhet och utvärdering av den införda e-tjänsten 
Journalen som finns i plattformen 1177 e-tjänster. 

Samtliga 5 respondenter beskriver användningen av e-tjänsten för dem som vårdtagare som positiv 
och som vårdgivare beskriver de e-tjänsten Journalen som en god möjlighet för återkoppling från 
patienter, men eftersom återkopplingen har varit knapp så kommenterar respondent 2 och respondent 3 
att det fortfarande finns brister som hur journalinformationen framställs för berörd individ som 
vårdtagare.  

4.5 Kostnader som blivit av IT-stödet 
Vårdkostnader har ökat och det har därför gjorts satsningar för att göra vården digital och tillgänglig 
för allmänheten där IT-stöd finns för att öka användbarhet hos samtliga parter inom vårdsituationer. 
Att dokumentationen blev digital var ett första steg i utvecklingen som uppskattades och som 
underlättade arbetet för både vårdgivare och vårdtagare (Ash et al. 2004).  
Men detta har även gjort att länder har investerat i vidare utveckling och idag är många länder, enligt 
Fernandes-Aleman et al. (2015). Vilket i sin tur har gjort att vården har blivit tillämpbar, dock kommer 
det att krävas vidare forskning och utveckling, samt investeringar för att i längden ge goda effekter 
som kan användas i informationsutbytet mellan vårdpersonal, mellan vårdgivare och vårdtagare och 
anhöriga (Bath 2008; Arends et al. 2015). 

Det har ej förändrats ekonomiskt sedan e-tjänsten Journalen infördes och lanserades i Värmlands län, 
enligt Birgitta Hjerpe2. Ingen av respondenterna har märkt av någon skillnad ekonomiskt och det 
verkar som att investeringen i att använda den nationella plattformen 1177 e-tjänster var en god insats 
för medborgare i Sverige. 

2 Samtal med verksamhetsutvecklare Birgitta Hjerpe efter intervju med respondent 2. 
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5. Slutsats
Detta avsnitt avser att presentera det resultat som utkommit och de slutsatser som kan dras utifrån 
resultatet. 

Denna studie syftar till att utvärdera hur en e-tjänst har förändrat arbetet inom psykiatriska 
verksamheter i Värmlands län. Uppdraget har tilldelats från Landstinget i Värmland och författaren 
ansåg att detta var ett passande uppdrag att använda som undersökning. 

Syftet för denna studie var att utvärdera verksamhetsnyttan med Journalen via nätet. De 
undersökningsfrågor som ställdes besvarades med ett resultat som var förväntat då det var mycket 
positivt. Förändringarna som beskrivs har ingen större betydelse på arbetssituationen för de som 
medverkade i intervjuer.  

Som tidigare studier även har bevisat så pågår utveckling inom vården. Det diskuteras vad och hur 
införande och utveckling ska gå till för att införa olika medborgar- och invånartjänster via IT-stöd som 
gör att medvetenheten om vårdsituationer och möjlighet att kunna påverka sin egen vårdsituation 
växer. Resultat från tidigare studier och denna fallstudie visar att verksamhetsnyttan av att e-hälsa 
införs är en positiv utveckling. E-tjänsten Journalen finns tillgänglig, men det förväntade 
återkopplingen från e-tjänsten är mindre än väntat och därför behövs det mer forskning för att få en 
god förutsättning för vidareutveckling. Detta var en förväntning som blev eftersom det finns möjlighet 
för vidareutveckling, men i nuläget är saknas fortfarande forskning för att informationssystem och IT-
stöd inom vården ska vara optimalt och uppfylla de användbarhetskraven som finns för att vården ska 
passa samtliga användare. Studien har inte fokuserat på hur användningen av e-tjänsten för personer 
som vårdtagare, utan har avgränsats till vårdpersonalen på psykiatriska verksamheter i Värmlands län, 
för att ge perspektiv på användningen för en typisk person i personalen. Utvärderingen som har gjorts 
genom denna uppsats behandlar vårdpersonals erfarenheter och åsikter på psykiatriska verksamheter 
om e-tjänsten Journalen hos 1177 e-tjänster. Den generella erfarenheten av e-tjänsten beskrivs som 
bra, arbetssituationen har inte förändrats och det anses vara en god utveckling med arbetet mellan 
patient och vårdgivare. 

Värdet av den undersökta e-tjästen har inte gett den behovstillfredsställelse som önskat, men det har 
heller inte bevisats motsatsen. Användarna av tjänsten inom psykiatriska verksamheter i Värmlands 
län har ett positivt synsätt på användningen, och är positiva till vidareutveckling i och med att införa 
IT-stöd inom vården. 

5.1 Har arbetet förändrats på psykiatriska verksamheter generellt genom 
användandet av e-tjänsten Journalen?  

Det har skett en förändring på verksamheter i ett större sammanhang och det är att det finns ett större 
administrativt arbete som kan behöva göras, men som respondenter nämner och som uppfattas från 
studier så är det ingen större skillnad från innan e-tjänsten infördes och lanserades. 

Journalföringen delas upp och läggs på en enskild sökväg för att särskilja på information som ska 
skickas till Journalen via nätet och den information som inte journalförs, men den enda skillnaden som 
märkts av där är att det faktiskt skickas information som bara presenteras grafiskt för den person som 
har loggat in i e-tjänsten. 

5.2 Hur har arbetet förändrats för verksamheters personal? 
För att sammanfatta resultatet av hur arbetet har förändrats för personal inom psykiatriska 
verksamheter är det ytterst lite som har förändrats sedan e-tjänsten Journalen via nätet infördes. 
Marginella skillnader som att dokumentationen behöver vara striktare och kontrolleras bättre är det 
enda som faktiskt har kommit fram i de medverkande respondenternas svar. I övrigt var det ingen av 
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respondenterna som anser att e-tjänsten har förändrat deras arbetssituation eller arbetssätt i sin 
profession.  

5.3 Vidareutveckling 
Slutsatsen är dock att det behövs mer forskning och att vården är under utveckling för att integreras 
med IT-stöd i samhället. Det är en positiv utveckling inom vården som pågår, som framgår från 
tidigare studier och denna studie. De resultat som erhållits från de gjorda studierna demonstrerar att 
e-hälsa uppskattas av respondenter och undersökningspersoner. 

Det framgår både från tidigare studier och den gjorda studien i detta fall att e-tjänster är en god 
förändring för att öka kompetens och delaktighet inom vården. Användbarhet är en viktig 
beståndsdel inom vården och systemen bör kunna bidra till kunskapsutveckling av vårdsituationer, 
ens egen vårdsituation och hur vårdinformation hanteras. Detta för att tillhandahålla en relevant och 
enkel vårdinformation som finns tillgänglig för vårdtagare och som är förståelig av samtliga 
deltagande i vårdprocesser och situationer. 

För att kunna uppfylla alla de krav som ställs på vården krävs mer forskning i användande, 
kunskapsutveckling i den mån att medvetenheten är god i att veta och förstå vad som skrivs om en 
själv. 
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Bilaga 1: Intervju mall  
 
Hur länge har du arbetat inom psykiatrin? 
 
Arbetade du när Journalen via nätet blev tillgängligt? 
 
Vilka förändringar har hänt inom verksamheten (på jobbet) sedan e-tjänsten infördes?  
 
Hur förändrades arbetssituationen när e-tjänsten infördes? 
 - hur/har patientfokus ändrats 
 
Har dokumenteringen ändrats? 

-   Hur är effektiviteten? 
 
Vilka förändringar har du fått erfara sedan e-tjänsten infördes? 

-   Arbetsvillkor 
-   Själva användningen av e-tjänsten för dig 

 
Är det mer tidskrävande att använda (skicka) Journalen via nätet? 

-   Motivering 
-   Fördelar/Nackdelar 

 
Hur har patienter reagerat på att de har möjligheten att se sin dokumentation? 
 
Hur förändrades arbetssituationen i verksamheten när e-tjänsten infördes i verksamheten? 
 
Hur förändrades arbetssituationen för dig när e-tjänsten infördes?  
 
Hur var arbetssituationen innan e-tjänsten infördes i verksamheten? 
 
Får du bättre respons från patienter jämfört med förr? 

-   Fördelar 
-   Nackdelar 

 
Upplever du att patientsituationen har förändrats och i så fall hur? 

-   Varför? 
-   Fördelar 
-   Nackdelar 

 
Hur ser du på digitalisering och tillgänglighet av journaluppgifter för patienter? 

-   Potential  
-   Fördelar 
-   Nackdelar 
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Bilaga 2: Medgivandeintyg forskningsområde 

  
 




