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SAMMANFATTNING 

 

En patientjournal ska föras vid vård av en patient. Som patient inom Landstinget i Värmland 

kan patienten själv, eller via ombud, logga in i Journalen via nätet, på 1177.se Vårdguiden, 

och ta del av sin patientjournal elektroniskt.  

 

Denna rapport beskriver bakgrunden till varför e-tjänsten Journalen via nätet skapades, dess 

funktioner för patienterna i Värmland och vad som skulle kunna förbättras. En 

webbenkätundersökning gjordes för att besvara rapportens frågeställningar, vilka 

journaluppgifter vill patienterna ta del av, finns det uppgifter patienterna inte vill ta del av 

samt patienternas egna förslag till förbättring. Resultatet av webbenkäten stämmer bra 

överens med resultat från tidigare studier gjorda av Inera AB, bolaget som ansvarar för e-

tjänsten Journalen via nätet.  
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1 INLEDNING 

Denna rapport handlar om e-tjänsten Journalen via nätet, bakgrunden till varför tjänsten 

skapades, dess funktioner för patienterna i Värmland och vad som skulle kunna förbättras.  

 

Kursen examensarbete och utredningsmetodik ingår i vårdadministratörsutbildningen på 

Karlstads Teknikcenter och innebär att de studerande ska skriva en rapport kopplat till 

vårdadministratörsyrket. Kursen är på 25 Yh-poäng, vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier.  

 

1.1 BAKGRUND 

Skyldigheten att föra patientjournal regleras av patientdatalagen. När en patient får vård ska 

detta dokumenteras. Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och 

säker vård av patienten. Patientdatalagen ger hälso- och sjukvården möjligheten att lämna ut 

journalinformation till patienter elektroniskt. [1]   

 

Inera AB är ett bolag som startade 1999 och ägs av SKL Företag, Sveriges kommuner och 

landsting, samt kommuner, landsting och regioner. Ägarna har gett bolaget i uppdrag att 

utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheter. Bolaget 

ansvarar idag för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat Journalen 

via nätet. [2,3] 

 

Inera genomförde en förstudie, Din journal på nätet, under år 2011 där de undersökte 

invånares, närståendes och patienters behov och förväntningar gällande att få tillgång till 

journalen. De undersökte även vårdgivares attityd och farhågor samt juridiska 

frågeställningar. [4,5] Resultatet av studien visar bland annat att patienter har stort intresse av 

att få ta del av sin journal och att de vill ha information direkt även om den kan innehålla 

oroande uppgifter men att de då vill veta att det finns någon att kontakta för frågor [5]. Den 9 

december 2014 beslutade landstingsstyrelsen i Värmland att Journalen via nätet skulle införas 

i Landstinget i Värmland och att det skulle ske under år 2016 [5].  

 

Syfte och mål med tjänsten, Journalen via nätet, är bland annat att öka patienternas 

delaktighet och möjlighet att engagera sig i sin egen vård och hälsa samt ökad patientsäkerhet, 

till exempel kan patienter upptäcka fel i sin journal och upplysa om detta. [5,6] 

 

Journalen via nätet nås via 1177.se Vårdguidens e-tjänster och e-legitimation krävs för att 
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kunna logga in. Vilken information som finns tillgänglig varierar mellan olika landsting och 

regioner. I Värmland kan patienter som fyllt 18 år läsa journalanteckningar och diagnoser 

skrivna från 1 juli 2013, provsvar, röntgen- och remissvar från 1 januari 2015, vaccinationer 

gjorda från 1 januari 2006, journaler från psykiatrisk mottagning från och med 1 november 

2016, sina barns journalanteckningar tills barnet fyller 13 år samt loggrapporter som visar 

vem som öppnat journalen de senaste 18 månaderna. Patienter kan välja att dela sin journal 

med någon annan, vilket innebär att den personen får tillgång till patientens journal. Om en 

patient väljer att försegla sin journal försvinner möjligheten att läsa journalinformation via 

nätet, både för patienten själv och eventuella ombud. [7,8] 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Studien gjordes för att öka kunskapen om Journalen via nätet och ta reda på om tjänsten kan 

förbättras för patienterna i Värmland. Frågorna som studien utgick ifrån var följande: Vilka 

journaluppgifter vill patienterna ta del av, finns det uppgifter patienterna inte vill ta del av 

samt patienternas egna förslag till förbättring. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Det finns flera e-tjänster på 1177.se och för att arbetet inte skulle bli för stort begränsades det 

till en litteraturstudie och en undersökning av hur Landstinget i Värmland skulle kunna 

förbättra e-tjänsten Journalen via nätet.  

 

1.4 METOD 

För att besvara frågeställningarna i denna rapport gjordes en webbenkätundersökning, via 

SurveyMonkey, riktad till personer folkbokförda i Värmland. Även en litteraturstudie gjordes 

för att skriva denna rapport. Litteraturen som använts har hämtats från Landstinget i 

Värmland, deras intranät och rapporter, Inera AB’s hemsida, Sveriges kommuner och 

landstings hemsida samt 1177.se.  
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2 GENOMFÖRANDE 

2.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 

För att besvara rapportens frågeställningar gjordes en webbenkätundersökning. Webbenkäten 

skapades, via SurveyMonkey, den 9 februari 2017 och stängdes 9 maj 2017 och riktade sig till 

personer folkbokförda i Värmland. Länken till webbenkäten spreds via Facebook och 

besvarades troligen av vänner och bekanta, arbetskamrater och klasskamrater.  

 

2.2 LITTERATURSTUDIE 

Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg, Landstinget i Värmland kontaktades i januari 2017, innan 

webbenkäten skapades och innan rapporten började skrivas, för att få hjälp med att hitta 

information angående e-tjänsten Journalen via nätet. Cecilia skickade mejl med länkar till 

projekt och hemsidor, bland annat Landstinget i Värmland [7]. Utifrån den information som 

Cecilia gav hittades även de andra hemsidorna och rapporterna som behövdes för att skriva 

denna rapport.  

 

Det material som använts till att skriva rapporten har publicerats av personal inom 

Landstinget i Värmland och Inera AB. Litteraturen som använts har hämtats från Landstinget 

i Värmland, deras intranät och rapporter, Inera AB’s hemsida, Sveriges kommuner och 

landstings hemsida samt 1177.se. Rapporter som använts är Inera AB’s slutrapport av 

förstudien [4], Projektdirektiv, Landstinget i Värmland, [5] samt Projektplan, Landstinget i 

Värmland [6]. 

  

3 RESULTAT 

Det ställdes sju frågor i webbenkäten, varav två öppna frågor, och den besvarades av 29 

personer. Samtliga svar finns att läsa i bilaga A. 

 

På fråga 1, Har du någon gång använt e-tjänsten Journalen via nätet, svarade 20 personer ja 

och 9 personer nej. På ja-svaret ombads personerna att precisera hur de hade fått reda på att 

tjänsten finns och på nej-svaret ombads de att berätta varför de inte använt tjänsten. Av de 

som svarade ja hade 2 av 20 fått information om e-tjänsten via sin läkare, resten hade fått 

vetskap genom till exempel bekanta eller via sin arbetsplats. Av de som svarade nej var det 

fyra personer som inte visste om att tjänsten fanns. 
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På fråga 2, Vet du hur Journalen via nätet fungerar och hur den kan användas, svarade 15 

personer ja, 9 personer nej och 5 personer svarade att de vet om några av funktionerna.  

 

På fråga 3, På vilket sätt skulle du vilja ta till dig information om Journalen via nätet, hur den 

kan användas och vad du bör tänka på innan du läser journalanteckningar, svarade majoriteten 

att de vill få informationen genom att läsa om det nätet. 

 

Fråga 4. Flervalsfråga. Som det går att utläsa i figur 1 så vill majoriteten av de svarande ta del 

av alla journalanteckningar, både signerade och osignerade. 

 

 

Figur 1 
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Figur 2 visar resultatet av fråga 5, flervalsfråga. Majoriteten, 22 personer, svarade att de vill ta 

del av alla journalanteckningar. 

 

 

Figur 2 

På fråga 6, På vilket sätt kan du som läser din journal vara med och bidra i din egen vård, har 

majoriteten av de svarande skrivit att de vill kunna läsa sin journal för att bättre komma ihåg 

vad som sagts vid kontakten med vården, att informationen är rätt och att det inte uppstått 

något missförstånd. Om de svarande upptäcker fel i sin journal kan de ta upp detta med den 

vårdpersonal som ansvarar för anteckningen och få anteckningen korrigerad. Några svarade 

att de vill läsa på inför läkarbesök och ta del av provsvar. 

 

Som förslag på funktioner som skulle förbättra tjänsten Journalen via nätet, fråga 7, svarade 

några att om de upptäcker fel i sin journal vill de, till exempel via mejl, kunna kontakta den 

vårdpersonal som har ansvaret för anteckningen så denne kan rätta till felet. En person 

svarade att det vore bra om det inte gick att läsa om allvarliga saker innan läkaren har 

informerat om detta. En av de svarande skrev ”Vissa komplicerade termer skulle kunna ha en 

länk så att förklaringen poppar upp som en ruta över”. 
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4 DISKUSSION 

Resultatet från förstudien som gjordes av Inera [4,5] visar att invånare, patienter och 

närstående har ett stort intresse av att få ta del av journalen, de vill ha information direkt även 

om den kan innehålla oroande uppgifter och de vill inte vänta mer än högst några dagar på att 

få tillgång till informationen. Detta stämmer bra överens med den undersökningen jag gjorde 

där majoriteten, 20 av 29 svarande, har använt e-tjänsten Journalen via nätet och de flesta vill 

se alla journalanteckningar, både signerade och osignerade. Min undersökning var ganska 

liten, endast 29 svar på webbenkäten, och resultatet av studien hade kanske sett annorlunda ut 

om fler hade svarat, då 29 personer inte är representativt för alla som bor i Värmland. Att 

lägga ut en länk till en webbenkät på Facebook gör att det är svårt att på förhand veta hur 

många som kommer svara, inga svar ger inget resultat och många svar kan resultera i att 

sammanställningen av studien inte hinner bli klar i tid. 

 

Det gavs bra förslag på förbättringar av e-tjänsten Journalen via nätet och resultatet av hela 

studien blev ungefär som jag tänkt mig. Jag trodde de flesta skulle svara att de ville läsa alla 

journalanteckningar men att de skulle vara signerade först och att fler ville ha någon funktion 

som såg till att oroande uppgifter inte gick att läsa utan att de först fått träffa en läkare.  

 

5 SLUTSATSER 

Resultatet av studien visar att det finns behov av e-tjänsten Journalen via nätet och att det 

finns förbättringsområden. Majoriteten av de som svarade på webbenkäten har använt  

e-tjänsten och vill bland annat läsa sin journal för att se om informationen som skrivits 

stämmer och som stöd för att komma ihåg vad som sagts vid kontakten med vården. Som 

förslag på funktioner som skulle förbättra e-tjänsten så svarade några att de vill kunna 

kontakta den vårdpersonal som är ansvarig för journalanteckningen för att kunna rätta till 

eventuella fel.  
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BILAGOR 

Bilaga A 

Webbenkätundersökning 

Journalen via nätet 

Svaranden: 29 av 29  

SIDA 1: Examensarbete. Undersökningen är anonym och riktar sig till personer som är 
folkbokförda i Värmland. 

F1 

Har du någon gång använt e-tjänsten Journalen via nätet? 

• Svarade: 29  

• Hoppade över: 0 

Svarsval– Svar– 

Svar 

Ja. Hur fick du reda på att tjänsten finns? 

68,97% 

20 

Bekant 
2017-04-19 21:48  

Googlade 
2017-04-18 11:06  

Via 1177 och tidningar 
2017-04-18 09:06  

Vet inte, rykten kanske? 
2017-04-17 22:50  

Genom bekanta 
2017-04-17 20:19  

Information om införande från arbetsgivaren 
2017-03-24 16:39  

Via tidning 
2017-03-09 01:12  

Läkare berätta 
2017-03-08 21:29 

Via min arbetsplats (arbetar inom landstinget) 
2017-03-08 21:15  

ja, jobbar med vård. 
2017-03-08 14:20  

TV 
2017-03-08 14:00  

Jobbar inom landstinget 
2017-02-20 01:38  

 

https://sv.surveymonkey.com/analyze/rP4VmFFToKyD92q3k8Ip5Ce10ZYk9zRYLl8Rv1vQi7I_3D
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Svarsval– Svar– 

Genom en artikel i dagstidningen. 
2017-02-18 09:06 

Ja. Såg "Logga in" på 1177.se och klickade runt. 
2017-02-17 14:50  

Ja. Via dagspress. 
2017-02-17 14:40  

En bekant 
2017-02-17 12:23  

Jag kommer inte ihåg 
2017-02-17 12:07  

Genom att läsa om det i tidningen. 
2017-02-17 11:52  

Jag såg att det stod logga in på 1177 
2017-02-17 11:00  

Av min läkare 
2017-02-17 10:53  

 

Svar 

Nej. Varför har du inte använt tjänsten? (inget behov av att använda den, visste inte om att den fanns 

eller annan anledning?) 

31,03% 

9 

Aldrig haft behovet 
2017-04-18 20:08  

Inget behov 
2017-04-17 22:46  

Visste ej att den finns 
2017-03-08 18:54  

har inte haft någon anledning än 
2017-03-08 12:52  

visste inte att den fanns 
2017-02-17 17:25  

Inget behov 
2017-02-17 15:50  

Visste ej om att den fanns 
2017-02-17 14:22  

Visste inte att den fanns 
2017-02-17 11:19  

inget behov av att använda den. 
2017-02-16 09:50  

 
 
 
 
 

https://sv.surveymonkey.com/analyze/rP4VmFFToKyD92q3k8Ip5Ce10ZYk9zRYLl8Rv1vQi7I_3D
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F2 

Vet du hur Journalen via nätet fungerar och hur den kan användas? 

• Svarade: 29  

• Hoppade över: 0 

 
Svarsval– Svar– 

– 

Ja 

51,72% 

15 

– 

Nej 

31,03% 

9 

– 

Jag vet om några funktioner 

17,24% 

5 

Totalt 29 

 

F3 

På vilket eller vilka sätt skulle du vilja ta till dig information om 

Journalen via nätet, hur den kan användas och vad du bör tänka på 

innan du läser journalanteckningar? Du kan bocka i ett eller flera 

svar 

• Svarade: 29  

• Hoppade över: 0 

Svarsval– Svar– 

– 

Muntligt 

24,14% 

7 

– 

Broschyr eller folder 

44,83% 

13 

– 

Filmer på 1177.se 

37,93% 

11 

– 89,66% 
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Svarsval– Svar– 

Läsa om det på nätet 26 

Totalt antal svarande: 29  

 

F4 

Vilka journalanteckningar vill du ta del av? Du kan bocka i ett eller 

flera svar 

• Svarade: 29  

• Hoppade över: 0 
 

Svarsval– Svar– 

– 

Jag vill bara ta del av de journalanteckningar som blivit signerade (kontrollerade och 

godkända) av den vårdpersonal som ansvarar för journalanteckningen 

24,14% 

7 

– 

Jag vill ta del av både signerade (kontrollerade och godkända) och osignerade (ännu inte 

kontrollerade och godkända) journalanteckningar 

48,28% 

14 

– 

Jag vill ta del av journalanteckningar ifrån vissa avdelningar och mottagningar 

20,69% 

6 

– 

Jag vill ta del av alla journalanteckningar 

62,07% 

18 

– 

Jag vill inte ta del av några journalanteckningar 

0,00% 

0 

Totalt antal svarande: 29  
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F5 

Finns det några journalanteckningar du inte vill ta del av? Du kan 

bocka i ett eller flera svar 

• Svarade: 29  

• Hoppade över: 0 

 

Svarsval– Svar– 

– 

Jag vill inte ta del av journalanteckningar ifrån vissa avdelningar eller mottagningar 

6,90% 

2 

– 

Jag vill inte ta del av journalanteckningar som inte är läkaranteckningar, till exempel 

psykolog, barnmorska och liknande 

3,45% 

1 

– 

Jag vill inte ta del av osignerade journalanteckningar 

20,69% 

6 

– 

Nej. Jag vill ta del av alla journalanteckningar 

75,86% 

22 

– 

Jag vill inte ta del av några journalanteckningar 

0,00% 

0 

Totalt antal svarande: 29  
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F6 

På vilket sätt kan du som läser din journal vara med och bidra i din 

egen vård? (Exempelvis läsa journalen innan ett besök för att 

eventuellt kunna ställa frågor eller lämna synpunkter angående det 

som står i journalen. Använda tjänsten för att komma ihåg vad som 

sagts och hur planeringen framöver ser ut) 

• Svarade: 24  

• Hoppade över: 5 

5.1.1.1.1.1 Visar 24 svar 

För att se vad jag och min läkare kommit fram till. Och ifall det stämmer. 
2017-04-19 21:48  

Han kolla upp historik, samt provsvar 
2017-04-18 20:08  

Som en påminnelse 
2017-04-18 11:06  

Att komma ihåg vad som sagts. Och även ställa frågor vid ett annat besök. 
2017-04-18 09:06  

Veta vad som skrivs om mig. Kunna se om läkaren tolkat situationen samma som jag. 
2017-04-17 22:50  

Låter bra om man undrar över något och att man vill bli uppdaterad om tex forskning. 
2017-04-17 22:46  

Vara insatt inför ett besök i sjukvården 
2017-04-17 20:19  

Jag som patient kan se om vårdkontakten stämmer överens med vad som sades o gjordes vid besöket. 
2017-03-24 16:39  

För att se så läkaren fattat rätt och jag fått med allt på rätt sätt 
2017-03-08 21:29  

Får jag mer förståelse för vad som hänt mig de gånger jag fått vård kan jag lättare lämna vissa saker bakom mig 
och inte ta upp läkarens tid med onödiga frågor. Bra att kunna läsa sin förlossningsjournal och se exakt vad som 
hände under tiden då förlossningar oftast är ganska svåra att komma ihåg 
2017-03-08 21:15  

Kan upptäcka fel. 
2017-03-08 14:20  

Att komma ihåg vad man sagt och gjort vid läkarbesök, även att lämna synpunkter om det som skrivits i journalen 
2017-03-08 14:00  

Läsa journalen inför ett läkarbesök för att ställa frågor om min eventuella sjukdom och för att komma ihåg vad 
som blev sagt. 
2017-03-08 12:52   
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Jag vill kunna läsa anteckningar inna 
2017-02-18 09:06  

För att komma ihåg vad som sagts , och kanske få svar på något som läkaren kanske inte sagt till mig eller som 
jag feltolkat 
2017-02-17 17:25  

Ta del av och kunna ifrågasätta 
2017-02-17 15:50  

Följa mina järnvägen för att se hur väl jag sköter tabletter och kost. Hålla koll på vad som sagts. 
2017-02-17 14:50  

Allt enligt exempel 
2017-02-17 14:22  

För att jämföra egna upplevelser med vårdpersonalen dito 
2017-02-17 12:23  

Jag vill inte bidra till min vård, det är läkarens uppgift och ansvar att jag får rätt vård. 
2017-02-17 12:07  

Som minnesanteckningar från läkarbesök och att kunna ta del av labbresultat. 
2017-02-17 11:52  

Jag tycker det är bra att man kan se provsvaren från labb och att hålla koll på planeringen. 
2017-02-17 11:00  

Svarar som ovanstående exempel 
2017-02-17 10:53  

bra för att veta vad som dokumenterats. 
2017-02-16 09:50  

F7 

Förslag på funktioner som skulle förbättra e-tjänsten Journalen via 

nätet: 

• Svarade: 15  

• Hoppade över: 14 

5.1.1.1.1.2 Visar 15 svar 

Vet ej 
2017-04-18 12:08  

Att det kunna ska gå att nå läkaren via mail om det inte riktigt stämmer det läkaren har skrivit i journalen. 
2017-04-18 01:06  

Vet inte. Kanske att journalerna följer mig och inte vilken vc jag besöker. Att läkaren kan se om jag varit hos 
gyn/tandläkaren. Att all medicin finns som information som följer patienten. 
2017-04-17 14:50  

Hur ser forskningen ut och hur är prognosen. 
2017-04-17 14:46  

Vet ej 
2017-04-17 12:19  

Kunna kryssa i uppgifter man anser vara felaktiga och sedan kunna diskutera vad läkare menar med det 
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2017-03-08 13:29  

Utseendet skulle kunna förändras och göras lite snyggare 
2017-03-08 13:15  

Man skulle kunna skriva till läkaren om de har missförstått vad patienten sagt, så de kan göra en rättelse i 
journalen. Tyvärr händer ju sådant också. 
2017-03-08 06:00  

Vet ej i nuläget. 
2017-03-08 04:52  

Vissa komplicerade termer skulle kunna ha en länk så att förklaring poppar upp dom en ruta över. 
2017-02-17 06:50  

Inlogg med bank-id 
2017-02-17 06:22  

Att man kan läsa journaler från alla landsting och vårdgivare. 
2017-02-17 04:07  

Vet ej 
2017-02-17 03:52  

 
Att INTE kunna läsa om allvarliga saker i journalen innan man fått information av läkaren hade varit bra. 
2017-02-17 03:00  

ingen aning. 
2017-02-16 01:50  

 

 


