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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete undersöker vad vårdadministratörer på vårdcentraler inom Landstinget i 

Värmland, område öppenvård, tycker om e-tjänsten journalen via nätet.  

 

Tjänsten infördes för nästan exakt ett år sedan och möjliggör för patienter att kunna ta del av 

sin journal via nätet på ett lättillgängligt sätt. Har detta påverkat vårdadministratörernas 

arbetsrutiner, inneburit merarbete eller kanske rentav förenklat arbetet? Känner 

vårdadministratörerna någon stress över att patienter kan ta del av osignerade anteckningar 

genom att läsa sin journal på nätet? Dessa frågeställningar besvaras i rapporten. 

 

Syftet med denna rapport har varit att genom en kvalitativ metod skicka ut en strukturerad 

enkätundersökning till målgruppen för att besvara ovanstående frågeställningar.  

 

Resultatet visar att journalen via nätet inte har påverkat vårdadministratörernas arbete i någon 

större utsträckning. Däremot upplever majoriteten av de tillfrågade en stress över att patienter 

kan se osignerade anteckningar och önskar således att Landstinget i Värmland ska ta bort den 

möjligheten. 
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1 INLEDNING 

På uppdrag av Karlstads Teknikcenter ingår det under sista terminen på yrkeshögskole-

utbildningen Vårdadministratör att skriva ett examensarbete under fem veckor på 

motsvarande 25 poäng. 

 

Journalen via nätet är en e-tjänst från 1177 Vårdguiden som infördes under 2016 där patienten 

får tillgång till sin journal på ett mer lättillgängligt sätt än tidigare.  

 

Rapporten undersöker vad yrkessamma vårdadministratörer på vårdcentraler inom 

Landstinget i Värmland anser om att patienter kan läsa sin journal via nätet, vilken eventuell 

inverkan det har haft på deras arbete och i vilken omfattning.  

 

Rapporten tar också upp vilka eventuella fördelar och nackdelar som finns med tjänsten och 

om vårdadministratörerna tycker att det finns utrymme för förbättring och i sådana fall vad.  

 

 

1.1 BAKGRUND 

Under de senaste åren är det mycket som har hänt när det kommer till digitaliseringen inom 

hälso- och sjukvården. Bland annat har det införts flera så kallade e-tjänster, däribland 

journalen via nätet. Syftet med denna e-tjänst är bland annat att ge patienten bättre insikt och 

större delaktighet i sin vård, då patienten kan ta del av sin journal på ett mer lättillgängligt sätt 

än tidigare.  

 

Journalen via nätet tillhandahålls av 1177 Vårdguiden där alla patienter över 18 år och 

folkbokförda i Sverige kan läsa sin journal. För att komma åt journalen via nätet krävs att 

patienten loggar in med en så kallad säker inloggning med hjälp av e-legitimation, exempelvis 

Bank-ID [1]. 

 

Landstinget i Värmland införde journalen via nätet den 31 maj 2016, vilket betyder att e-

tjänsten har snart varit tillgänglig i ett år. Författaren är därmed intresserad av att undersöka 

om det påverkat vårdadministratörernas arbetsbelastning samt orsakat stress över att patienter 

kan ta del av osignerade anteckningar genom sin journal via nätet. 
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Författaren fick av en slump se en artikel på fackförbundet Visions hemsida som handlade 

specifikt om vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland och om införande av journalen 

via nätet. Artikeln hade titeln "Öppna journaler riskerar öka stress".  

 

Artikeln handlade om hur de osignerade anteckningarna i journalen på nätet riskerar att orsaka 

stress hos vårdadministratörerna, men även att öka deras arbetsbelastning ifall de ska bemöta 

patienternas oro. En osignerad anteckning innebär att den som är ansvarig för anteckningen, 

exempelvis den dikterande läkaren, inte har styrkt att anteckningen är korrekt.  

 

På bakgrund av detta har således Vision, tillsammans med andra fackförbund, anmält 

Landstinget i Värmland till Arbetsmiljöverket då de inte anser att landstinget gjorde någon 

riskanalys inför införandet [2].   

 

De landsting och regioner som är anslutna till e-tjänsten journalen via nätet gör själva en 

bedömning gällande om patienten ska kunna se exempelvis osignerade anteckningar i 

journalen eller inte. Vissa landsting och regioner erbjuder patienten att bara kunna se 

signerade anteckningar, andra visar anteckningar med en viss fördröjning, oftast på två 

veckor, så att vårdpersonal ska hinna ta kontakt med patienten om de har oroande saker att 

berätta. 

  

Landstinget i Värmland har dock valt att låta patienten själv avgöra huruvida den vill ta del av 

osignerade anteckningar eller inte [3]. Journalen via nätet varnar patienten när det finns 

anteckningar som är osignerade. Dels genom en gul markering i kanten på anteckningen med 

texten "nytt/osignerat", dels när patienten för muspekaren över markeringen kommer en text 

upp som talar om att anteckningen kan innehålla uppgifter med överraskande besked. Klickar 

patienten på anteckningen så visas ytterligare information om att ingen vårdpersonal kanske 

har hunnit att kontakta patienten gällande innehållet i anteckningen. 

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att ta reda på om e-tjänsten journalen via nätet har förändrat eller 

påverkat vårdadministratörernas arbete. Har tjänsten gett dem merarbete eller har det 
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förenklat arbetet? Känner de sig stressade över osignerade anteckningar? Vad tycker 

vårdadministratörerna själva om tjänsten, finns det något de skulle vilja ändra på och i sådana 

fall vad?  

 

Målsättningen med rapporten är att besvara dessa frågor huruvida journalen via nätet har 

påverkat vårdadministratörernas arbetsrutiner, arbetsmiljö i form av stress och 

arbetsbelastning på något sätt och i sådana fall hur. 

 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Avgränsning har gjorts så rapportens undersökning endast omfattar yrkesgruppen 

vårdadministratörer på vårdcentraler inom Landstinget i Värmland, område öppenvård.  

 

Författaren har därmed valt att inte titta på hur tjänsten upplevs av andra yrkesgrupper och 

vårdadministratörer verksamma inom slutenvården, hos privata vårdgivare inom primärvården 

eller inom andra landsting och regioner.  

 

 

1.4 METOD 

Författaren har valt att besvara rapportens frågeställning genom en kvantitativ metod med 

hjälp av en strukturerad enkätundersökning, vilket betyder samma frågor till alla deltagare.  

 

Enkäten riktar sig till verksamma vårdadministratörer på vårdcentraler, tillhörande område 

öppenvård inom Landstinget i Värmland. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

För att enklast nå ut till målgruppen, samt för att vara så enkel som möjligt att svara på för 

målgruppen valdes en webbaserad enkät från SurveyMonkey (SurveyMonkey.se). De erbjöd 

ett enkelt och överskådligt sätt att skapa enkäter på samt ett väldigt smidigt sätt att sedan 

sammanställa svaren på.  
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Det var av stor betydelse att frågorna skulle vara enkla att förstå samt gå snabbt att svara på 

för att maximera chanserna till ett högt svarsdeltagande. Stor vikt lades också vid att frågorna 

som ställdes var neutrala och på intet sätt innehöll värdeladdade ord som skulle kunna 

påverka respondenten att svara på ett visst sätt.  

 

Enkäten utformades efter rapportens syfte och resulterade i totalt tio stycken frågor, varav åtta 

frågor handlade om journalen via nätet och vårdadministratörernas arbetsuppgifter avseende 

det, medan två frågor var bakgrundsfrågor. I enkäten ingick frågor med både fasta ja och nej 

svar och öppna svar där respondenten själv kunde svara fritt med sina egna ord.  

 

Innan enkäten skickades ut fick några utvalda testpersoner prova att svara på enkäten och 

återkoppla med sina synpunkter på förbättringar. Dessa svar togs sedan bort innan enkäten 

skickades ut till vårdcentralerna. 

 

Under vecka 15 mejlade författaren var och en av enhetscheferna på berörda vårdcentraler, 

totalt 23 stycken, med en presentation (bilaga 1) både avseende person och syfte med 

utskicket. I detta utskick inkluderades även enkäten (bilaga 2) tillsammans med ett missivbrev 

(bilaga 3) som berättade vad författaren ville undersöka med enkäten samt ett klargörande att 

deltagandet var frivilligt och helt och hållet anonymt. I missivbrevet fanns även 

kontaktuppgifter till författaren i händelse att någon hade frågor eller synpunkter på enkäten. 

Enhetscheferna i sin tur vidarebefordrade mejlet till de vårdadministratörer som arbetar på 

respektive vårdcentral.  

 

I slutet på vecka 15 hade enkäten genererat 37 stycken svar varpå en påminnelse (bilaga 4) 

skickades ut i början på vecka 16.  

 

När tiden för enkätundersökningen gått ut påbörjades arbetet med att sammanställa svaren på 

enkäten. Eftersom enkäten var anonym vet därmed inte författaren det totala antalet 

vårdadministratörer som enkäten skickades till, men det slutgiltiga svarsdeltagandet hamnade 

på 67 stycken inkomna svar. De öppna frågorna tolkades för att se om det fanns flera som 

hade svarat någorlunda lika eller om det var stor variation på svaren. Frågorna med bestämda 

ja/nej svar resulterade i diagram och text som kom att ligga till grund inför redovisningen av 

resultatet i detta examensarbete.  
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3 RESULTAT 

Redovisningen av resultaten utgår från enkätundersökningen. Varje rubrik utgör respektive 

frågeställning från enkäten och svaren presenteras i löpande text samt visas i diagram. 

 

HUR MÅNGA VÅRDADMINISTRATÖRER ÄR NI TOTALT PÅ DIN VÅRDCENTRAL? 

Resultatet på fråga 1 visar att majoriteten, 38 personer av 65, arbetar på en vårdcentral där 

man är mellan 4-6 stycken vårdadministratörer. 14 personer arbetar på en vårdcentral med 1-3 

stycken, 11 personer är mellan 7-9 stycken på sin vårdcentral och 2 personer arbetar på en 

vårdcentral där man är 10 stycken eller fler vårdadministratörer. Bortfallet på frågan blev 2 

personer. 

 

HUR LÄNGE HAR DU ARBETAT SOM VÅRDADMINISTRATÖR? 

Fråga 2 där de flesta av de svarande, 21 stycken av 67, har arbetat inom yrket i 26 år eller 

längre. 14 personer har arbetat mellan 21-25 år, 12 personer har arbetat 1-5 år, 7 personer har 

arbetat 11-15 år, 5 personer har arbetat 6-10 år, 4 personer har arbetat mellan 16-20 år och 4 

personer har arbetat mindre än 1 år. Alla 67 respondenter har svarat på frågan. 

 

VILKEN ÄR DIN INSTÄLLNING TILL ATT PATIENTER KAN TA DEL AV SIN 

JOURNAL VIA NÄTET? 

 
Diagram 1. 
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På fråga 3 (diagram 1) tycker de allra flesta, 47 stycken av de 66 som svarat, att det är bra att 

patienter kan ta del av sin journal via nätet. 5 stycken tycker det är mycket bra, 12 stycken 

tycker det är mindre bra och 2 personer har valt att svara att de inte alls tycker det är bra att 

patienten kan ta del av sin journal via nätet. 1 person har valt att inte besvara frågan. 

 

HAR DITT ARBETE FÖRENKLATS NÅGOT EFTER INFÖRANDET AV JOURNALEN 

VIA NÄTET? 

 
Diagram 2. 

 

Fråga 4 (diagram 2) visar att den absolut största delen, 59 personer, anser att arbetet inte har 

förenklats något av att patienten kan ta del av sin journal via nätet. 7 personer har svarat att de 

tycker att journalen via nätet har förenklat deras arbete. 1 person har valt att inte svara på 

frågan. 

 

Denna fråga hade på ja-alternativet dessutom ett öppet svar där respondenten kunde svara på 

vilket sätt arbetet hade förenklats. 5 av svaren visar att arbetet underlättats då man inte i 

samma utsträckning som innan behöver skriva ut journalkopior då patienten nu kan läsa direkt 

på journalen via nätet. 1 person har svarat att den faktiskt uppmuntrar patienten till att gå in 

och använda tjänsten, framför allt när det gäller att snabbt kunna ta del av sina provsvar. 1 

person skriver att den ännu inte har märkt någon skillnad alls. 
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HAR JOURNALEN VIA NÄTET BIDRAGIT TILL MERARBETE FÖR DIG? 

 
Diagram 3. 

 

Fråga 5 (diagram 3) har en klar majoritet med 62 personer som inte tycker att journalen via 

nätet har bidragit till något merarbete. 5 stycken anser dock att det har gjort det. De 5 som 

svarat ja på frågan har även fått svara fritt angående vad det är som de anser har bidragit till 

merarbete, de öppna svaren redovisas som följer: 

 

- "Anteckningen syns innan läkare signerat, har läkaren sagt fel är det möjligt att 

något i anteckningen ändras vid signering men patienten har redan sett det 

felaktiga som stått och ringt flera instanser på vårdcentralen." 

 

- "Måste kolla fler sökord innan utlämning av journaler då inte allt syns i 

journalen på nätet." 

 

- "Ibland har det förekommit att patienter vill ändra i journalanteckningar då de 

har läst journalen på nätet. Andra patienter har haft funderingar kring personal 

som har jobbat i journalen, varit upprörda över saker som stått i journalen etc." 

 

- "Patienter vill ha tid för att få saker förklarade för sig då de till exempel sett 

sitt röntgensvar eller provsvar innan läkaren har hunnit se det." 
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- "Man får påminna doktorerna om att de ska använda försvenskade termer så 

ofta det bara går." 

 

HAR JOURNALEN VIA NÄTET FÖRÄNDRAT DITT SÄTT ATT SKRIVA DIKTAT? 

Fråga 6 har alla 67 respondenterna svarat på. Svaren redovisar att 37 personer svarat nej och 

därmed inte tycker att journalen via nätet har förändrat deras sätt att skriva diktat. 30 personer 

anser dock att deras arbetsrutiner gällande hur de skriver diktat har förändrats. På denna fråga 

kunde respondenten välja flera alternativ som den tyckte passade in på hur det påverkat sättet 

den arbetade med diktat.  

 

15 personer av dessa 30 tycker att det känns olustigt att klicka "klar för signering" då 

patienten direkt kan ta del av vad som skrivits. 9 personer av 30 uppger att de tycker att de är 

ännu mer noggranna med stavning och grammatik. 5 personer av 30 anser att de i större 

utsträckning undviker att gå in på olika delar av patientens journal, exempelvis 

läkemedelslista, provsvar etcetera som kan underlätta deras arbete, då de vet att patienten kan 

ta del av loggrapporten som visar vilka personer som varit inne i ens journal. 4 personer av 30 

svarar att de frågar den dikterande läkaren mer gällande diktatet medan 1 person av 30 tycker 

att det numera tar längre tid att skriva ett diktat än vad det gjort förut. 4 personer av 30 har 

även valt att skriva ett öppet svar under svarsalternativet "annat" och de svaren redovisas som 

följer: 

 

- "Tänker på att skriva så det är bra svenska så att patienten ska förstå samt är 

noga med att försöka undvika syftningsfel och använder i princip aldrig 

förkortningar." 

 

- "Använder inte lika mycket förkortningar som förut." 

 

- "Kan se att de som dikterar har blivit mer restriktiva med vad som skrivs i 

journalen." 

 

- "Undvika svåra ord och förkortningar." 
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I VILKEN UTSTRÄCKNING, JÄMFÖRT MED INNAN JOURNALEN FANNS 

TILLGÄNGLIG VIA NÄTET, HAR FÖLJANDE FÖRÄNDRATS? 

 
Diagram 4. 

 

Fråga 7 (diagram 4) besvarades av alla utom 2 personer. På påståendet att patienter hör av sig 

till vårdcentralen och vill göra rättelse i sin journal svarar totalt 41 personer att det förändrats i 

en väldigt liten till en liten utsträckning, 18 personer anser att det inte har blivit någon skillnad 

från hur det var innan medan 3 personer tycker det har förändrats i en hög utsträckning. 
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Att patienter hör av sig till vårdcentralen och vill få saker förklarade som de läst i sin journal 

tycker 28 personer förändrats i en väldigt liten utsträckning och 11 personer anser att det är en 

liten utsträckning. 19 personer tycker inte att det blivit någon skillnad, 2 personer upplever att 

det är en förändring i hög utsträckning samt 1 person har svarat att det är i en mycket hög 

utsträckning. 

 

När det kommer till att patienter hör av sig till sin vårdcentral för att få ut journalkopior 

uppger majoriteten, alltså 44 stycken, att det inte är någon skillnad jämfört med hur det var 

innan journalen på nätet fanns. 9 personer tycker att det har förändrats i en liten utsträckning, 

7 personer anser att det är i en väldigt liten utsträckning medan 4 däremot tycker att det har 

förändrats i en hög utsträckning. 

 

Att kontakten med vårdcentralen har ökat genom att patienten hör av sig via Mina 

vårdkontakter , där har 32 personer svarat att det inte är någon skillnad. 18 personer tycker 

däremot att det har förändrats i en hög utsträckning , att man märker av en ökning. 10 

personer svarar att det är en ökning i liten utsträckning, 2 personer tycker det är i en väldigt 

liten utsträckning och 2 personer svarar att det är en ökning i mycket hög utsträckning. 

 

Denna fråga bestod även av ett öppet svarsalternativ - "annat", där den svarande kunde skriva 

en egen kommentar. Det var 4 personer som svarade och deras kommentarer var: 

 

- " Har som vårdadministratör inte märkt av något kring frågor eller ökning via 

Mina vårdkontakter då det är sköterskorna som handhar detta hos oss." 

 

- " Jag tror pat som har frågor om journalen ringer till enhetschefen och inte till 

vårdadministratörer." 

 

- " Vi har än äldre befolkning som kanske inte använder internet så mycket." 

 

- " Att Mina vårdkontakter har ökat beror nog inte på journal via nätet." 
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I VILKEN UTSTRÄCKNING KÄNNER DU DIG STRESSAD ÖVER ATT PATIENTER 

KAN TA DEL AV OSIGNERADE ANTECKNINGAR GENOM ATT LÄSA SIN 

JOURNAL VIA NÄTET? 

 
Diagram 5. 

 

Fråga 8 (diagram 5) har alla 67 respondenter svarat på. 24 personer svarar att de känner sig 

inte alls stressade över att patienter kan ta del av osignerade anteckningar medan sammanlagt 

43 personer upplever sig stressade över det. 34 personer svarar att de känner en liten stress, 7 

personer har svarat hög stress och 2 personer känner mycket hög stress inför detta. 

 

 

HAR DET HÄNT ATT EN PATIENT TAGIT DEL AV INFORMATION I JOURNALEN 

VIA NÄTET SOM DEN FÖRST BORDE HA FÅTT MUNTLIG BESKED OM? 

Fråga 9 handlar om någon patient, genom att ha läst sin journal via nätet, tagit del av 

exempelvis något oroande besked, alternativt missförstått någonting vilket lett till oro. 49 

personer svarar att de inte vet om detta inträffat, 13 personer svarar nej och 5 personer svarar 

ja. 
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NÅGOT DU SKULLE VILJA FÖRÄNDRA GÄLLANDE JOURNALEN VIA NÄTET? 

 
Diagram 6. 

 

Fråga 10 (diagram 6), sista frågan. 1 person har valt att inte svara. 29 personer svarar nej, det 

är inget de skulle vilja förändra rörande journalen via nätet. Majoriteten, 37 personer av de 66 

respondenterna, svarar ja på att det finns något som de skulle vilja förändra.  

 

På det öppna svarsalternativet till frågan har dessa 37 personer svarat på vad det är som de 

skulle vilja förändra. Här visar majoriteten, 30 stycken av svaren, att de vill förhindra att 

patienten ska kunna ta del av osignerade anteckningar och ovidimerade provsvar. Andra 

kommentarer var: 

 

- " Tycker kanske inte alltid det är så bra att få tillgång till allt. Är ju inte alltid 

så lätt att förstå "sjukhusspråk"." 

 

- " Jag skulle vilja att Landstinget tog nytt beslut om att lämna ut osignerad 

information. Kan bli missöden då rättningar kan ske efter att diktat, provsvar, 

undersökningssvar mm inkommit. Kan inte överhuvudtaget förstå hur man kan 

lämna handlingar utan "påtitt" hos berörd vårdpersonal först så lätt till patient." 
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- " Det är viktigt att om andra än vårdadministratörer skriver i journalen att de 

verkligen skriver rätt och riktig svenska så att patienterna kan läsa journalen." 

 

- " Jag tycker kanske inte att man ska kunna läsa sin journal via nätet, kan 

uppstå missförstånd samt att man inte förstår språket som man skriver på. Inte 

alltid så bra att få ta del av allt." 

 

- " Loggrapporten bort. Bättre att de får höra av sig så någon kan förklara 

loggrapporten för patienterna." 

 

- " Positiva provsvar samt röntgenundersökningar vid fynd skall inte kunna läsas 

innan patienten blivit kontaktad om provsvaret." 

 

- " Tyvärr går det väl inte att ändra på det nu men det skulle aldrig ha blivit 

godkänt. Jag tycker att journalen är vårdens arbetsredskap, det innebär att t ex en 

doktor skall kunna skriva saker i den som kanske inte alltid patienten förstår 

eller accepterar." 

 

 

4 DISKUSSION 

Jag tycker att jag fått svar på rapportens frågeställning huruvida journalen på nätet har 

påverkat vårdadministratörernas arbete. Det som kommit fram av enkäten är att majoriteten av 

vårdadministratörerna tycker att journalen via nätet är en bra tjänst som inte i någon större 

utsträckning har inneburit vare sig merarbete eller förenklat arbetet.  

 

Enkäten visar däremot att majoriteten av respondenterna gärna vill se en förändring av 

journalen via nätet där de önskar att Landstinget i Värmland ska ta bort möjligheten för 

patienten att kunna ta del av osignerade anteckningar. Om detta skulle ske så skulle man även 

förbättra vårdadministratörernas arbetsmiljö genom att minska de olika nivåerna av stress som 

majoriteten upplever över just dessa anteckningar. 

 

Jag kan tycka att lite av själva syftet med journalen via nätet är att man snabbt ska kunna 

ta del av sina journalanteckningar. På ett sätt har Landstinget i Värmland lagt över ett stort 

ansvar på patienten då man som patient faktiskt har ett eget ansvar huruvida man väljer att 

läsa en osignerad anteckning eller inte.  
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Med tanke på att fem stycken respondenter uppger i enkäten att det inträffat att patienter fått 

se anteckningar, prov- eller röntgensvar, som den först borde ha blivit informerad om av 

vårdpersonal, så är det förstås väldigt beklagligt. I det avseendet kan jag, trots allt, tycka att 

osignerade anteckningar i journalen via nätet inte är helt optimalt på det sättet som det är nu. 

Förhoppningsvis kan man dra lärdom av dessa incidenter och på så sätt förbättra journalen via 

nätet och hur man som patient kan ta del av osignerade anteckningar. 

 

Resultatet från enkäten föll ut ungefär som jag trodde, framför allt respondenternas åsikter 

gällande just osignerade anteckningar. Däremot hade jag förväntat mig i högre utsträckning 

att patienter skulle hört av sig till vårdcentralen för att få saker de läst i sin journal förklarade, 

eller för att de ville ändra något i journalen, men dessa kontakter kanske mer drabbar 

sköterskor och läkare än just vårdadministratörer.  

 

Resultatet huruvida journalen via nätet påverkat arbetsrutinerna gällande journalskrivning 

eller ej (fråga 6) är också intressant, då det är en marginell skillnad mellan antal respondenter 

som svarat ja respektive nej. Nästan hälften av respondenterna har alltså svarat att de 

förändrat sina rutiner. Att en del svarat att de tänker mer på sin stavning och att skriva korrekt 

svenska jämfört med tidigare är positivt. Däremot tycker jag det är tråkigt att en del har svarat 

att de undviker att gå in på olika delar av patientens journal som kan underlätta deras arbete. 

Det handlar ju om patientsäkerhet, kan man kontrollera att exempelvis provsvaret som läkaren 

dikterar om stämmer så tycker jag att det är bra att göra det.  

 

Vad jag själv tycker var bland det mest intressanta med sammanställningen av rapportens 

enkät, var att åsikterna hur positiv eller negativ man är till att patienten kan ta del av sin 

journal via nätet (fråga 3) var tämligen likartade bland respondenterna, oavsett om man 

arbetat längre än 20 år eller om man bara arbetat upp till 5 år.  

 

Däremot kunde jag urskilja en viss skillnad hur man svarat på frågan utifrån hur många 

vårdadministratörer man var på vårdcentralen. Jag jämförde svaren mellan vårdcentraler där 

man var 1-3 vårdadministratörer jämfört med vårdcentraler med 7-9 vårdadministratörer. Det 

visade sig alltså att man var något mer positiv till journalen via nätet på en större vårdcentral 

än vad man var på en liten vårdcentral.  
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Jag känner mig väldigt nöjd med att nästan 70 personer tagit sig tid till att besvara min enkät 

och framför allt att det är såpass många som även valt att svara på de öppna frågorna, vilket 

har gett mig en djupare förståelse. 

 

Hade det funnit mer tid så hade jag gärna velat undersöka läkarnas och distriktssköterskornas 

erfarenheter av journalen via nätet och om det påverkat deras arbete avseende om det gett 

merarbete på något sätt, eller rentav förenklat arbetet. Detta är dock en frågeställning som 

kanske någon annan kan välja gällande sitt examensarbete 

 

 

5 SLUTSATSER 

Rapportens undersökning visar att de allra flesta vårdadministratörer på vårdcentralerna inom 

Landstinget i Värmland är mestadels positiva till e-tjänsten journalen via nätet.  

 

Det har för majoriteten av respondenterna inte inneburit något merarbete eller påverkat deras 

arbetsrutiner gällande journalskrivning.  

 

Slutsatsen som kan dras av enkätundersökningen är att om Landstinget i Värmland tar bort 

möjligheten för patienten att kunna läsa osignerade anteckningar, så vill majoriteten av 

vårdadministratörerna inte ändra något alls med journalen via nätet. 
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Bilaga 1: Mejlpresentation. 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Caroline Lämgren och jag går sista terminen på YH-utbildningen till 

vårdadministratör på Karlstads Teknikcenter i Karlstad. Under sista terminen ingår det att 

göra ett examensarbete, jag har valt att skicka ut en kortare enkät till 

vårdadministratörer/medicinska sekreterare på vårdcentraler inom Landstinget i Värmland 

gällande e-tjänsten Journalen via nätet. 

Jag skulle bli mycket glad och tacksam om du som enhetschef har möjlighet att 

vidarebefordra mitt missivbrev och enkät till de sekreterare som arbetar på vårdcentralen 

<NAMN>. 

Alla svar kommer att behandlas anonymt. Namn på deltagare eller arbetsplats kommer inte att 

nämnas i examensarbetet. Enkäten bifogas via länken nedan:  

 https://sv.surveymonkey.com/r/KCQ38JZ 

  

Min önskan är att enkäten besvaras så fort som möjligt, dock senast den 21 april. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Lämgren 

YhVA15 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/KCQ38JZ
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Bilaga 2: Enkät. 

Journalen via nätet - har det förändrat ditt 

arbete?  

Examensarbete våren 2017  

 

Det är snart ett år sedan som Landstinget i Värmland införde e-tjänsten Journalen via 

nätet. Mitt examensarbete undersöker via den här enkäten om arbetet för 

vårdadministratörer på vårdcentraler inom Landstinget i Värmland har påverkats eller 

förändrats av att patienter kan läsa sin journal via nätet. 

Du genomför den här enkäten helt anonymt, både avseende vem du är och var du 

arbetar. 

Har du frågor får du gärna kontakta mig via min mejl: caroline81@live.se 

 

Stort tack för att du tar dig tid! 

 

 

 

1. Hur många vårdadministratörer är ni totalt på din vårdcentral?  

1-3 st  

4-6 st  

7-9 st  

10 st eller fler  
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2. Hur länge har du arbetat som vårdadministratör?  

Mindre än 1 år  

1-5 år  

6-10 år  

11-15 år  

16-20 år  

21-25 år  

26 år eller längre  

 

3. Vilken är din inställning till att patienter kan ta del av sin journal via nätet?  

Inte alls bra  

Mindre bra  

Bra  

Mycket bra  

 

4. Har ditt arbete förenklats något efter införandet av journalen via nätet?  

Ja  

Nej  

 

Om ja, på vilket sätt?  

 

 
 

 

 

5. Har journalen via nätet bidragit till merarbete för dig?  
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Ja  

Nej  

Om ja, på vilket sätt?  

 

 
 

 

6. Har journalen via nätet förändrat ditt sätt att skriva diktat?  

Nej  

Ja, jag är ännu mer noggrann med min stavning/grammatik  

 Ja, jag frågar den dikterande läkaren mer gällande diktatet  

Ja, jag undviker i större utsträckning att gå in på olika delar i patientens journal 

(läkemedelslista, provsvar etc.) som kan underlätta mitt arbete då jag vet att patienten kan ta 

del av loggrapporter  

Ja, det tar längre tid att skriva ett diktat än vad det gjort förut  

Ja, jag tycker det känns olustigt att klicka "klar för signering" då patienten direkt kan ta 

del av vad som skrivits  

 

Ja, annat: 

 

 
 

 

 

 

7. I vilken utsträckning, jämfört med innan journalen fanns tillgänglig via nätet, har 

följande förändrats?  
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Väldigt liten 

utsträckning  

Liten 

utsträckning  

Ingen 

skillnad  

Hög 

utsträckning  

Mycket hög 

utsträckning  

Patienter hör av sig 

till vårdcentralen 

och vill göra 

rättelser i sin 

journal  

 

         

Patienter hör av sig 

till vårdcentralen 

och vill få saker 

förklarade som de 

läst i sin journal  

 

          

Patienter hör av sig 

till vårdcentralen 

och vill ha ut 

journalkopior  

 

          

Kontakten med 

vårdcentralen via 

Mina vårdkontakter 

har ökat  

 

         

Annat som förändrats, i så fall vad?  

 

 
 

 

 

8. I vilken utsträckning känner du dig stressad över att patienter kan ta del av 

osignerade anteckningar genom att läsa sin journal via nätet?  
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Inte alls  

Liten  

Hög  

Mycket hög  

 

9. Har det hänt att en patient tagit del av information i journalen via nätet som den först 

borde ha fått muntlig besked om 

Ja  

Nej  

Vet inte  

 

10. Slutligen, något du skulle vilja förändra gällande journalen via nätet?  

Nej  

Ja  

 

Om ja, i så fall vad?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3: Missivbrev. 

 

 



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  24 

 

Journalen via nätet - har det 

förändrat vårdadministratörernas 

arbete? 

 Caroline Lämgren   

 

 

 

Mitt namn är Caroline Lämgren och jag går sista terminen på YH-utbildningen till 

vårdadministratör på Karlstads teknikcenter i Karlstad. Under sista terminen ingår det att göra 

ett examensarbete, jag har valt att skicka ut en enkät till vårdadministratörer på vårdcentraler 

inom Landstinget i Värmland gällande e-tjänsten Journalen via nätet. Jag vill med min 

enkätundersökning ta reda på om arbetet för vårdadministratörer har påverkats eller förändrats 

av att patienter kan läsa sin journal via nätet samt vad man tycker om tjänsten. 

 

Jag skulle bli mycket glad och tacksam om du som är utbildad vårdadministratör/medicinsk 

sekreterare/läkarsekreterare ville ta dig tid att besvara min enkät.  

 

För enkelhetens skull har jag valt att använda begreppet "vårdadministratör" i 

undersökningen. Enkäten består av 10 stycken frågor och alla svar kommer att behandlas 

anonymt. Namn på deltagare eller arbetsplats kommer inte att nämnas i examensarbetet. 

Enkäten bifogas via länken nedan.  

 

https://sv.surveymonkey.com/r/KCQ38JZ 

 

Min önskan är att du svarar på enkäten så fort som möjligt, dock senast den 21 april. 

  

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor, min mejladress är: caroline81@live.se 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Lämgren 

YhVA15 

 

 

 

Bilaga 4: Påminnelse. 

 

Hej! 

https://sv.surveymonkey.com/r/KCQ38JZ
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Här kommer en påminnelse om att det nu är sista veckan att svara på min enkätundersökning 

som ligger till grund för mitt examensarbete. Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om du 

vill delta.  

Enkäten är på 10 frågor och vem du är och vilken vårdcentral du arbetar på är helt anonymt. 

Länk till enkäten: 

 https://sv.surveymonkey.com/r/KCQ38JZ 

  

Om du redan har svarat, eller väljer att inte vara med i min undersökning, kan du bortse från 

detta meddelande. 

Återigen stort tack på förhand för din medverkan! 

  

Med vänlig hälsning, 

Caroline Lämgren 

YhVA 15  

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/KCQ38JZ

