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Sammanfattning
Bakgrund: Internetanvändningen i samhället ökar och allt fler invånare använder internet för 
att söka svar på hälsorelaterade frågor. Genom att ge patienter tillgång till deras 
patientjournaler via internet kan de lättare bli delaktiga i sin vård och samtidigt nå 
patientlagens krav på delaktighet. Genom den personcentrerade vården som genomsyrar hela 
sjuksköterskans arbete fyller journalportaler sin funktion genom att främja partnerskap och 
delaktighet. 
Syfte: Syftet var att beskriva patienters synpunkter av att logga in och läsa sin journal 
digitalt.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 8 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
respektive mixad metod. Analysen är gjord med inspiration från Lundman och Hällgren 
Graneheims (2017) metodbeskrivning för innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i 4 kategorier med sammanlagt 8 underkategorier. Första 
kategorin Användning av patientjournalen innehåller två underkategorier: Anledning till 
användning och Möjligheter och begränsningar. Andra kategorin Förståelse genom 
patientjournalen innehåller tre underkategorier: Förståelse för sitt hälsotillstånd, Förståelse 
och förtroende för vårdgivaren och Förståelse för innehållet. Tredje kategorin 
Patientjournalen och vårdmötet innehåller tre underkategorier: Kommunikation i vårdmötet,
Stärkt patientroll och Partnerskap & delaktighet. Fjärde kategorin IT-säkerhet och integritet
innehåller inga underkategorier.  
Slutsats: Patienters synpunkter av att läsa sin patientjournal ser väldigt olika ut men många 
uttrycker att de får en ökad förståelse för dels deras hälsotillstånd dels för deras vårdgivare. 
Patienter nämner även hur de får en ökad kontroll över sin situation samtidigt som de blir mer 
delaktiga i sin vård och behandling tillsammans med att partnerskapet mellan patient och 
vårdgivare stärks.

Nyckelord: eHälsa, elektronisk patientjournal, kvalitativ litteraturstudie, patienters synpunkter
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Inledning

Att använda olika eHälsotjänster för att främja hälsa ökar och genom eHälsans framfart 

utvecklas både vårdgivares och patienters roll när det gäller användning av dessa tjänster och 

vilka möjligheter de kan ge (Frink, 2015). Tack vare den stora ökningen av tillgång till 

internet har dessutom varannan svensk idag tillgång till snabb internetuppkoppling. Denna 

siffra har fördubblats på fyra år (Internetstiftelsen, 2018) vilket ger ökade möjligheter att 

interagera med den elektroniska patientjournalen. Under 2018 registrerades ca 50 000

inloggningar i den svenska journalportalen per dag (Inera, 2017). Syftet med att ge patienten 

tillgång till sin journal via internet är att låta patienten få möjlighet att bli mer delaktig och få 

insikt i sin vård (Inera, u.å.). Detta går hand i hand med en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser, personcentrerad vård, vars centrala delar är partnerskap och delaktighet 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Det är alltså en av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter att låta patienten bli en del av teamet och således kan det ses som självklart att 

patienten även ska ha tillgång till sin journal. Genom att se den elektroniska patientjournalen 

som en naturlig tillgång till hälsoinformation för patienten, och låta patienten få enkel tillgång 

till denna, kan också patienten ses som en resurs för hälsofrämjande. För att kunna bemöta 

patienten på rätt sätt och göra patienten mer delaktig måste sjuksköterskan därför ha kunskap 

om patienters synpunkter på att logga in och läsa sin journal, och vad som upplevs när detta 

görs. Detta är dock omdiskuterat på många håll, huruvida patienten ska ha tillgång eller inte, 

och hur mycket tillgång patienten ska ha eftersom patienter önskar mer tillgång till sin journal 

än vad läkare tycker att de bör ha (Accenture, 2016). Trots detta tycks det saknas mycket 

kvalitativ forskning på vilka synpunkter patienter har på att logga in och använda sin 

patientjournal.

Bakgrund

IT och omvårdnad

Från en rapport av Internetstiftelsen (2018) kunde det konstateras en trend i att allt fler 

använder internet allt oftare, både yngre som äldre även om det finns tendenser att sjunkande 

användning går hand i hand med stigande ålder. Gränsen går enligt Internetstiftelsen inte 

längre mellan de som inte använder internet alls och de som gör det, utan snarare mellan de 
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som använder internet sällan och de som använder internet ofta. Användningsområden inom 

internet är många, bland annat går det att se att 97 % söker olika sorters information på 

internet, och över hälften av användarna googlar varje dag (Internetstiftelsen, 2018). 

Från telefonens utveckling till digitala e-postmeddelanden går det också att se att invånare 

gärna väljer flera olika meddelandetjänster för att kommunicera, nästan varannan tillfrågad 

använder mer än hela fem olika meddelandetjänster. Vi kan alltså se att människor gärna 

väljer att kommunicera digitalt framför personlig kommunikation eller telefonsamtal 

(Internetstiftelsen, 2018). Redan i början på 2000-talet användes internet för kommunikation 

mellan patienter för att ge råd och stöd om vård och behandling. Genom olika patientforum

på internet kan patienter uppdatera varandra med aktuell forskning och delge sina synpunkter

och erfarenheter av olika omvårdnadsåtgärder. Dessa patientforum kan också användas av 

vårdpersonal för att få en insikt och insyn i patientens perspektiv på vården (Ruland, 2002, 

Kapitel 2). 

eHälsa kan beskrivas som utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) för att förbättra vårdsektorn och medborgarnas livskvalitet. Vad som definierar 

begreppet eHälsa finns inte specificerat då det inte råder konsensus i frågan, men eHälsa 

syftar till att tekniken ska främja och förbättra främst kommunikationen mellan patient och 

vårdgivare, inte bli ett hinder för den (Melander Wikman, 2012). Det går också att se att de 

som använder internet mer sällan, eller inte alls, tenderar att känna sig mycket mindre 

delaktiga i det digitala samhället än de som använder internet mer ofta (Internetstiftelsen, 

2018). När eHälsa diskuteras är det alltså viktigt att ta hänsyn till att inte alla har samma 

möjligheter och förutsättningar för att kunna engagera sig lika mycket i digitaliseringen. Men 

fokus bör ändå ligga på att allt fler använder internet dagligen och mängden vana användare 

ökar stadigt vilket därmed utgör ett större krav på vårdpersonal att kunna möta denna 

patientgrupp. 

Patientjournalen

All legitimerad vårdpersonal är skyldig att dokumentera varje patients vårdbesök

(Patientdatalagen, 2008). När varje vårdtillfälle dokumenteras resulterar det i stora mängder 

data och information som samlas i journalen. Det finns flera syften med att skriva en 

patientjournal, men den största anledningen är att patienten ska kunna få en god och säker 
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vård (Socialstyrelsen, 2018). Ur hälso- och sjukvårdens perspektiv har patientjournalen länge 

varit ett arbetsverktyg där all personal inblandad i en patients vård ska kunna ta del av 

information och på så sätt kunna ta del av relevanta omvårdnadsåtgärder utan att behöva 

träffa patienten. Ruland (2002, Kapitel 4) menar till och med att det är det viktigaste 

arbetsverktyget, kanske främst för sjuksköterskor då det är de som hanterar allra mest 

patientinformation. Socialstyrelsen (2018) skriver att patientjournalen numera även ses som 

en informationskälla för patienten. Genom denna ska patienten kunna få kunskap och insyn 

samt få en ökad delaktighet i sin hälsa och vård. Utöver detta fyller patientjournalen ett annat 

syfte, vilket handlar om kvalitetsutveckling. Genom journalföringen kan hälso- och 

sjukvården följas upp, utvecklas och på så sätt kvalitetssäkras för att ge patienten en god och 

säker vård (Socialstyrelsen, 2018). 

Patientens vård och behandling är helt baserad på hur alla involverade samarbetar. Avsikten 

med en elektronisk patientjournal är att ge personal en helhetssyn över patientens 

sjukdomshistoria samt att säkerställa att patienten får en god och säker vård (Ruland, 2002, 

Kapitel 4; Patientdatalag [PdL], SFS 2008:355). Patientjournalen kan därmed ses som ett 

centralt informations- och kommunikationsverktyg för den personal som vårdar en viss

patient. Enligt PdL (SFS 2008:355) ska patientjournalen innehålla relevanta anteckningar 

som gäller patientens hälsa eller andra personliga förhållanden som är kopplat till vården. 

Den kan också innehålla provresultat, behandlingar och olika intyg. Varje journal är 

patientbunden och personlig, därför måste journal föras för varje patient som är i kontakt med 

hälso- och sjukvården (PdL, SFS 2008:355). Den elektroniska patientjournalen innehåller fler 

upplysningar och funktioner än den pappersbaserade patientjournalen. Tack vare 

digitalisering av patientjournalen kan vårdpersonal nu hitta det de söker snabbare genom 

olika sökfunktioner.

Tillgång till patientjournalen

Patienten har sedan länge haft möjlighet att få ett utdrag ur sin patientjournal, där journalen 

kopierats och skickats hem till patienten. Sedan digitaliseringen av patientjournalen i Sverige 

finns inte längre några pappersjournaler och personal har då fått skriva ut från 

journalsystemet och skicka hem med post till patienten. I flera länder har man med hjälp av 

digitaliseringens utveckling kunnat införa digitala tjänster, så patienten hemifrån kan logga in 

i en portal och därmed få åtkomst till sin journal. En patientportal är en elektronisk port via 



9

en säker webbplats som tillåter patienter att komma åt sin hälsoinformation och i vissa fall 

även kommunicera med vårdgivaren via säkra meddelanden (Frink, 2015). Hur dessa portaler 

ser ut och är uppbyggda varierar, där vissa länder ger patienten helt fri tillgång till journalen 

och låter patienten styra över vem som ska se anteckningarna och inte, medan andra länder 

bara ger patienter tillgång till vissa specifika delar. 

I Sverige heter den portal-tjänsten ’Journalen’ och drivs av företaget Inera på uppdrag av 

Sveriges kommuner och regioner för att uppnå regeringens mål att Sverige ska bli bäst i 

världen 2025 på att använda digitalisering och eHälsa (Inera, u.å.). Tjänsten gör det möjligt 

för patienter att via 1177 Vårdguidens webbtjänster nå anteckningar, provresultat, remisser 

o.s.v. digitalt med hjälp av inloggning med bank-ID. Sedan början på 2018 är numera alla 

regioner anslutna till tjänsten och redan finns över 2 miljoner registrerade användare (Inera, 

2018). När patienten får tillgång till anteckningar varierar mellan regionerna, där vissa 

regioner ger patienter direkt tillgång och andra har en fördröjning på upp till 14 dagar

beroende på om anteckningen är signerad eller inte (Hägglund, Moll, Åhlfeldt & Scandurra, 

2018). Inera (u.å.) skriver att syftet med e-tjänsten ’Journalen’ bland annat är att främja 

patientens egenmakt och delaktighet i sin vård, men även för att öka vårdkvaliteten och 

kostnadseffektiviteten inom hälso- och sjukvården (Inera, u.å.). Här kan också vara bra att 

belysa det faktum att sedan möjligheten att läsa sin journal på internet uppkom har allt fler 

invånare visat intresse av att läsa sin journal. Enligt en av Ineras (2011) rapporter kunde det 

konstateras att endast en mycket liten andel patienter har begärt ut sin journal på papper, men 

det är svårt att avgöra om detta har berott på ointresse, okunskap eller att det har berott på den 

inte helt enkla processen att få fram sin journal på det sättet (Inera, 2011). Det går då att se 

kopplingen mellan friare tillgång och ökat användande vilket visar på ett behov hos 

allmänheten av att kunna ta del av sina journaluppgifter på ett enkelt sätt, detta styrks också 

genom Ineras rapport från 2011. Aktuell statistik från 2018 visar att närmare 17 miljoner 

inloggningar i ’Journalen’ gjordes under året, vilket motsvarar ungefär 50 000 inloggningar 

per dag (Inera, 2017).

Det finns även visat att patienter har en önskan om att få ta del av sin journal på internet. I 

Ineras rapport (2011) framkom det att hela 87% hade svarat ”ja” på frågan ”Skulle du läsa 

dina journaluppgifter via internet om möjligheten fanns?”. En enkät baserad på flera länders 

användare visar dessutom att patienter som vill ha tillgång till sin journal också vill se exakt 

det som vårdgivaren ser, och inte någon sammanfattning (Accenture, 2016). Det går dock att 
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se en stor oenighet mellan patienter och läkare i frågan hur mycket tillgång patienter ska ha. 

Forskning som är gjord inom ämnet tycks mestadels fokuserat på läkares åsikter och 

sjuksköterskors åsikter är underminerade. I Accentures (2016) jämförelse konstateras att både 

läkare och patienter anser att patienter ska ha tillgång till sin patientjournal, men majoriteten 

av patienter vill ha full tillgång medan majoriteten av läkare vill att de har begränsad tillgång 

(Accenture, 2016). 

Tidigare forskning visar att den vanligaste orsaken till att man loggar in i sin journal är för att 

få en överblick över sin vård, följa upp efter besök eller förbereda sig inför ett kommande 

besök samt att den minst vanliga orsaken var för att man misstänkte avvikelser (Moll et al.,

2018). Samma studie visade också att de flesta som använder sig av sin digitala journal 

förväntar sig att information ska bli tillgänglig inom det första dygnet efter ett vårdmöte, trots 

att de då visste att anteckningar kanske inte var granskade och signerade samt att eventuella 

provsvar inte blivit sedda av ansvarig läkare eller sjuksköterska. Totalt sett har användare en 

positiv syn på att kunna ta del av sin patientjournal (Moll et al., 2018). Enligt PdL (SFS 

2008:355) ska dessutom anteckningar i patientjournalen kunna läsas och förstås av patienten 

för att han eller hon ska kunna få en inblick i den vård och behandling han eller hon får. 

Den elektroniska patientjournalen kan därmed ses som ett av numera många sätt för patienten 

att söka information på egen hand, utan att direkt kontakta hälso- och sjukvården, vilket kan 

ses som riskfyllt eftersom det finns många källor som inte är tillförlitliga (Kajermo & Wallin, 

2009, Kapitel 10). Genom internet kan patienter också vända sig till andra patienter med 

frågor eller för att få råd och stöd. Att då ha tagit del av osignerade anteckningar eller 

provsvar i sin journal när patienten vänder sig till andra patienter kan väcka många tankar och 

åsikter, hos patienter men även hos vårdpersonal. Patientens egna informationssökande bör 

därför diskuteras och synliggöras för att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma detta och 

dela med sig till patienten av granskade fakta för att stödja patienten i att ta evidensbaserade 

beslut (Kajermo & Wallin, 2009, Kapitel 10). Vidare kan också nämnas att enligt Frink 

(2015) är det främst kommunikation och tillgång till information som förknippas med 

patientengagemang. Frink beskriver vidare att tillgängliga resurser som exempelvis portaler 

är avgörande för att ett partnerskap ska bli framgångsrikt och förbättra vårdkvaliteten (Frink, 

2015). 
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Personcentrerad vård

I vardagligt tal används ordet person ofta som singular av människor, men ordet har en större 

innebörd än så. Ordet person handlar istället om att fånga de utmärkande egenskaperna som 

definierar vår mänsklighet och på så sätt förtydligar vårt sätt att leva. Hur moraliska 

värderingar synliggörs, hur olika övertygelser som religion eller politik uttrycks och hur 

känslor och relationer formas grundas allt i den enskilda personens egenskaper (McCormack 

& McCance, 2010, Kapitel 2). Med ett personcentrerat synsätt synliggörs hela människan och 

fysiska behov prioriteras på samma sätt som sociala, psykiska och existentiella behov (Eldh 

& Winblad, 2018; SSF, 2016). Eldh och Winblad (2018) förklarar att personcentrerad vård 

kan beskrivas som en strategi för att uppnå patientdelaktighet, samtidigt kan delaktighet ses 

som en förutsättning för personcentrerad vård. Patienten ska ges stöd till att göra 

evidensbaserade beslut i förhållande till sin sjukdom och i mötet kan sjuksköterskan bygga en 

relation med patienten för att kunna förstå dess behov och värden (Eldh & Winblad, 2018). 

Personcentrerad vård är dessutom en av sjuksköterskans kärnkompetenser (McCance & 

McCormack, 2013, Kapitel 4) vilket styrker vikten av ett sådant förhållningssätt i 

sjuksköterskans arbete. 

Sjuksköterskor vet oftast vad ett personcentrerat arbetssätt innebär och kan tydligt sätta in det 

i kontext när det fungerar väl respektive mindre väl. Sjuksköterskor beskriver dock att vården 

oftast rör sig kring den sjuka patienten och inte personen bakom sjukdomen men att de vet 

hur de ska agera för att få vården personcentrerad. Relationen med patienten, dennes familj 

och närstående sågs som en extra viktig del i den personcentrerade vården enligt 

sjuksköterskorna (Ross, Tod, & Clarke, 2015). Patienter stärker detta med att beskriva hur ett 

personcentrerat arbetssätt hos sjuksköterskor lugnar dem och förebygger känslor av 

ensamhet. För patienter är det viktigt att känna sig sedda som en person och inte en sjukdom 

eller ett nummer. Genom att bli uppmärksammade för de individer de är och att deras åsikter 

beaktas av personal främjas deras hälsa, återhämtning och läkning (Arakelian, Swenne, 

Lindberg, Rudolfsson, & Vogelsang, 2017; SBU, 2017b). 

McCormack och McCance (2010, Kapitel 3) beskriver ett ramverk för personcentrerad vård 

där processer och förutsättningar leder fram till personcentrerad vård eller omvårdnad

(McCormack & McCance, 2010, Kapitel 3). Ramverket består av följande delar:
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Särskilda förutsättningar kan ses som det yttersta skiktet i ramverket och handlar om 

sjuksköterskans kompetens i området och de färdigheter han eller hon behöver för att främja 

personcentrerad vård (McCormack & McCance, 2010, Kapitel 3). Sjuksköterskans kunskap 

om patienters synpunkter på att logga in och läsa sin journal kan därför placeras i ramverkets 

yttersta skikt. 

Vårdmiljön, ramverkets näst yttersta skikt, handlar både om den faktiska miljön men handlar 

också om de system som stödjer personalen i sitt letande efter information och/eller kunskap 

samt system som främjar delat beslutfattande (McCormack & McCance, 2010, Kapitel 3). 

Den elektroniska patientjournalen vars system ska stärka patientrollen och främja delat 

beslutfattande passar därför in i ramverkets skikt om vårdmiljö. 

Personcentrerade processer är det näst innersta skiktet i ramverket. Det är här 

sjuksköterskans egenskaper och färdigheter blir synliga i mötet och i kontakten med 

patienten. De personcentrerade processerna ska lyfta fram och lära känna patienten. 

Patientens värderingar, tankar och känslor förstås genom skapandet av en relation där 

sjuksköterskan blir berörd, visar intresse och engagerar sig i patienten (McCormack & 

McCance, 2010, Kapitel 3).

Resultatet, ramverkets kärna, definieras av att personcentrerad vård har fått förutsättningar 

för att ett resultat ska bli till (McCormack & McCance, 2010, Kapitel 3). Patientens vård har 

strukturerats av bekräftelse, medkännande och respekt. Professionell kompetens och 

stödjande vård- och miljösystem har bidragit till att patienten är delaktig i sin vård. Patientens 

upplevelse av att bli sedd, hörd och känna sig delaktig i sin vård ska ge förutsättningar för 

ökat välbefinnande (McCormack & McCance, 2010, Kapitel 3). 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet som är en av de centrala delarna i personcentrerad vård, kan tolkas på 

flera olika sätt och det kan vara betydelsefullt att förstå innebörden av begreppet. En aspekt 

av begreppet är synonymiteten med begreppet engagemang vilket kan ses genom en av flera 

begreppsanalyser (Castro, Van Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus, & Van Hecke, 2016). Att 

vara delaktig kommer ifrån “att delta” eller “to take part of” och kan förklaras som “att 

medverka” (Eldh & Winblad, 2018). Delaktighet översätts till ´participation´ och kan 

härledas till latinets ´partipare´ vilket betyder “att dela”. Enligt Florence Nightingale var det 
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viktigt att låta patienten dela med sig av sina tankar om symtom och sjukdom, men även att 

sjuksköterskan i sin tur delar med sig av sina (Eldh & Winblad, 2018). Friska människor utan 

ohälsa reflekterar kanske inte över sin hälsa på samma sätt, men när livet förändras och 

människan blir patient blir behovet av delaktighet av sin vård en del i processen att förstå sitt 

nya hälsotillstånd. Upplevelsen av delaktighet kan då fungera som en strategi för att förstå sitt 

sammanhang och främja patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Med detta resonemang blir det tydligt att delaktighet är en betydande faktor 

i patienters upplevelse av hälsa. Patienter finner olika sätt att bli delaktiga i sin vård, 

exempelvis söker många patienter självständigt information på internet om ohälsotillstånd 

och sjukdomar (Kajermo & Wallin, 2009, Kapitel 10). 

För att patienten ska bli delaktig krävs det för det första att han eller hon blir informerad.

Vidare behöver informationsutbytet vara meningsfullt, förståeligt och individanpassat. För att 

detta ska uppnås behöver patienten utbildning och stöd. Patienten behöver alltså de rätta

verktygen, förståelsen och attityden för att bli fullt delaktig (Castro et al., 2016)

Partnerskap

Det andra centrala begreppet i personcentrerad vård är partnerskap. Genom den relation som 

skapas mellan sjuksköterska och patient kan ett partnerskap etableras. En förutsättning för 

detta är dock att båda parter ses som jämställda och utan maktskillnad (Eldh & Winblad, 

2018; SSF, 2016). En ömsesidig respekt ska råda där sjuksköterskan visar respekt jämtemot 

patientens egen kunskap om sin sjukdom varpå patienten i sin tur respekterar sjuksköterskans 

kunskaper inom behandling och vård (Eldh & Winblad, 2018; SSF, 2016). Kunskap kan både 

bestå av patienters egna upplevda erfarenheter och genom att patienten söker information. 

Kunskapen som patienten skapar genom att hen använder internet kan resultera i en ny typ av 

partnerskap skapas mellan sjuksköterska och patient (Dickerson, Boehmke, Ogle, & Brown, 

2005). När patienter engageras i sin vård blir de mer delaktiga och partnerskapet kan

utvecklas.

Delaktighet och partnerskap kan alltså ses som beroende av varandra, och ett måste för att 

vården ska bli personcentrerad. En annan viktig aspekt i detta är också dokumentationen. 

Genom att vårdpersonal dokumenterar patientens upplevelser, erfarenheter, synpunkter och 

attityder underlättas nästkommande sjuksköterskas arbetsdag då han eller hon kan läsa det 

dokumenterade och på så vis ge patienten samma personcentrerade vård som den förra 
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sjuksköterskan. Delat beslutfattande och partnerskapet är beroende av vårdmiljön och det är 

viktigt att de system som finns fungerar främjande för detta.

Hälsolitteracitet
I takt med att sjuksköterskans arbete utvecklas för att göra patienten mer delaktig och för att 

vården ska bli mer personcentrerad förväntas också patienten vara påläst om sin situation för 

att kunna göra medvetna val. För detta krävs det att det skapas goda möjligheter för patienten

att finna relevant information som patienten har lätt för att förstå och ta till sig. Patienters

förmåga att finna och ta till sig viktig information om dennes hälsosituation benämns som 

hälsolitteracitet (Olander, Ringsberg & Tillgren, 2014; Wittenberg, Ferell, Kanter & Buller, 

2018). Patientens kunskaper om sitt sjukdomstillstånd främjas av sjuksköterskans utbildning 

och erfarenhet, omvårdnad och vilja att stötta patienten att uppnå hälsa. Genom partnerskapet 

och den personcentrerade vården blir patienten delaktig att ta evidensbaserade beslut som 

främjar patientens förståelse och kunskaper om sitt tillstånd. Forskning visar att 

sjuksköterskor behöver ha kunskap om patienters nivå av hälsolitteracitet för att veta hur 

patienten ska bemötas och hur kommunikationen kan anpassas för att främja patientens

delaktighet (Wittenberg et al., 2018). En vidare benämning på patientens förmåga att söka 

och förstå information via digitala verktyg, som till exempel genom patientjournalen, 

benämns eHälsolitteracitet (Möri et al., 2019).

Patientjournalen är en essentiell källa till hälsoinformation eftersom den är högst relevant för 

den aktuella patienten. Det kan då förstås genom ovan beskrivna begrepp att vårdsamtalets 

kvalité, mötet mellan sjuksköterska och patient samt patientens förmåga till egenvård kan 

påverkas av hur patienten förhåller sig till sin patientjournal. Enligt World Health 

Organisation (WHO) har alla människor rätt till hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015) och 

Sarvimäki och Senbock-Hult (2014) menar att hälsolitteracitet därmed också är en mänsklig 

rättighet. Det innebär också att hälsolitteracitet kan ses som en mänsklig skyldighet, att varje 

individ är ansvarig för att lära sig mer om sin hälsa för att kunna förbättra den. För att 

patienten ska uppnå en hög nivå av hälsolitteracitet behöver patienten känna kontroll, 

egenmakt och delaktighet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014).
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Problemformulering

För att det ska kunna skapas ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient krävs det att 

patienten blir mer delaktig i sin egen vård. Samtidigt förväntas patienten ta ett större ansvar 

över sin egen hälsa och vård. En stor del av tidigare forskning gällande patientens tillgång till 

sin journal tycks vara av kvantitativ design och har undersökt patienters attityder och åsikter.

Fåtal studier har dock gått in på djupet och beskrivit patienters synpunkter på att logga in och 

läsa sin journal. Det kan ses som en självklarhet att patienter ska ha tillgång till sin egen 

hälsoinformation för att kunna ta ansvar över sin egen vård. Forskning visar att ökad kunskap 

och insikt ökar patientdelaktigheten (SBU, 2017b) vilket fås när patienten läser om sitt 

hälsotillstånd. Vidare ger den ökade kunskapen patienten en ökad nivå av hälsolitteracitet 

vilket ger totalt sett påverkar patientens vård positivt. Då det är av stor vikt att sjuksköterskan 

vet vad patienter upplever av att läsa sin journal, behöver detta belysas ännu mer. Dessutom 

finns det i Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivet och förtydligat gällande både patientens rätt 

till information, samtycke och delaktighet. I lagen finns skrivet under kapitel 4 1§ att 

patientens självbestämmande ska respekteras. Lagen lyfter också vikten av delaktighet, 

genom att ha ett eget kapitel för just det, kapitel 5. Där framgår det att vården i största 

möjliga mån ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Som patient finns alltså 

stora möjligheter med lagen på sin sida att vara en del av sin vård. 

Syfte

Syftet var att beskriva patienters synpunkter på att logga in och läsa sin journal digitalt. 

Metod

Design

Då syftet med studien var att beskriva patienters synpunkter gjordes litteraturstudien med 

kvalitativ design och med en induktiv ansats. Kvalitativ forskning handlar om att få en mer 

fördjupad förståelse för upplevelser, attityder och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012; 

Kristensson, 2014) och passade därför bra till valt syfte. Genom att använda en induktiv 

ansats studerades innehållet i texterna förutsättningslöst (Danielsson, 2012; Lundman & 
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Hällgren Graneheim, 2017). Resultatet är baserat på sammanlagt 8 vetenskapliga artiklar, 6 

var med kvalitativ metod och 2 med mixad metod, för att besvara syftet. I de artiklarna med 

mixad metod har den kvalitativa och den integrerade delen använts i analysen. Vetenskapliga 

artiklar valdes som analysenheter då sökningen behövde breddas mer internationellt för att få 

med synpunkter från ett relevant och strategiskt urval. En litteraturstudie beskrivs som en bra 

metod för att systematiskt söka, kritiskt granska samt sammanställa relevant kunskap inom 

det valda området (Forsberg & Wengström, 2015). Analysen är gjord enligt Lundman och 

Hällgren Graneheims (2017) metodbeskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Tekniken 

innehållsanalys är en vanligt använd metod vid analys av texter i kvalitativ forskning. Enligt 

Danielsson (2012) kan kvalitativ innehållsanalys vara en bra metod att använda som 

nybörjare inom forskningsmetodik då det går att styra djupet på analysen efter författarnas 

förmåga (Danielsson, 2012).

Urval

Efter att ha valt och identifierat intresseområdet definierades sökord i enlighet med Forsberg 

och Wengströms (2015) metodbeskrivning för litteraturstudie för att få fram relevanta 

artiklar. Sökord som användes redovisas i bilaga 1. Därefter bestämdes kriterier enligt 

nedanstående inklusions- och exklusionskriterer. 

Inklusionskriterier

Som inklusionskriterie bestämdes att artiklarna skulle handla om vuxna patienters synpunkter 

på att logga in och ta del av de uppgifter och tjänster som finns i journalen. Med anledning att 

översätta texterna så korrekt som möjligt och därmed reducera risken för feltolkning valdes 

det svenska samt engelska språket. För att inkluderas i studien skulle även artiklarna vara 

granskade av experter inom området innan publicering, vilket benämns ’peer reviewed’ 

(Wallengren & Henricson, 2012; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Artiklarna skulle även vara godkända av en etisk kommitté eller ha ett tydligt etiskt 

resonemang samt hålla en god kvalitet. För att kunna besvara syftet valdes endast artiklar 

med kvalitativ design och integrerade delar i studier med mixad metod. 

Exklusionskriterier

Som exklusionskriterie bestämdes att artiklar som berörde patienter som endast loggat in i sin 

journal en gång exkluderades eftersom de då inte ansågs ha tillräckligt med erfarenhet av 
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fenomenet. Vidare exkluderades även artiklar som berörde vuxnas synpunkter på att läsa sina 

barns journaler samt minderårigas synpunkter. Artiklar publicerade tidigare än 2014 

exkluderades samt artiklar som berörde patienter som fått sina journalanteckningar utskriva 

till sig för läsning. 

Datainsamling

Datainsamlingen påbörjades genom att göra en databassökning i en av de vanligaste 

databaserna inom omvårdnadsforskning, Cinahl (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden 

som användes baserades dels på fritext dels på ämnesord från Cinahl headings i kombination. 

Därefter gjordes en liknande sökning i PubMed med samma teknik, fritext i kombination med 

MESH-termer. En boolesk sökteknik har använts i båda sökningarna vilket innebär att de 

valda sökorden kombinerats med söktermer AND och OR. Söktermen OR används för att få 

ett bredare resultat medan söktermen AND avgränsar (Forsberg & Wengström, 2015). 

Genom att använda båda kan olika ord först användas för att bredda sökningen för att sedan 

kombineras och smalna av mot valt syfte. Datainsamlingen resulterade i 10 st. vetenskapliga 

artiklar som svarade till syftet. Sökresultaten från sökningarna i Cinahl och PubMed 

redovisas i bilaga 1.

Kvalitetsgranskning

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en mall modifierad av Blekinge 

Tekniska Högskola (BTH, u.å., Bilaga 2) med utgångspunkt i Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) mall för kvalitetsgranskning. Granskningsmallen bestod av 13 frågor som 

undersökte bland annat studiens syfte, om metoden var lämplig och om resultatet är tydligt. 

Frågorna besvarades med ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej” där ”Ja” gav 1 poäng och de andra två 

svaren gav 0 poäng. Därefter räknades poängen samman och översattes till procent för att 

kunna bedöma artikelns kvalitet. 60–69% gav låg kvalitet, 70–79% gav medel kvalitet och 

80–100% gav hög kvalitet. Vid kvalitetsgranskning exkluderades 2 av de 10 artiklarna som 

framkom i datainsamlingen på grund av för låg kvalitet. 

Dataanalys

De resterande 8 artiklarna analyserades utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2017) 

metodbeskrivning för kvalitativ innehållsanalys. Metoden beskrivs som användbar på flera 

olika sorters texter samt inom flera olika forskningsområden. Vidare beskrivs att abstraktion 
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och tolkning kan ske på olika nivåer, beroende på text och tillämpningsområde (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Analysen är gjord med en manifest ansats men med latenta 

inslag. De utvalda artiklarna delades upp och lästes varpå relevanta meningsenheter valdes ut,

därefter byttes artiklarna för att säkerställa att inga relevanta meningsenheter missats och för 

att utesluta meningsenheter som inte svarade till syftet. Meningsenheterna skrevs därefter in i 

ett gemensamt dokument där de också delades upp, översattes och kondensenserades till 

kortare meningar. Vidare fick alla meningsenheter en kod som beskrev innehållet. Koder vars 

innehåll liknade andra koder sattes ihop och bildade under- och huvudkategorier. Denna 

process gjordes gemensamt och exempel från denna process redovisas i bilaga 4. Det första 

steget där meningsenheterna valdes ut gjordes manifest, alltså textnära, medan 

sammanställning av kategorier gjordes med latenta inslag för att få ett flyt i texten. 

Etiska överväganden

Litteraturstudien bygger på redan dokumenterad kunskap, därför har noga överväganden 

gjorts gällande artiklarnas etiska förhållningssätt och kvalitet. Ett av inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle vara godkända från en etisk kommitté alternativt ha ett etiskt 

övervägande i enlighet med Forsberg och Wengströms (2015) metodbeskrivning för 

litteraturstudie. Därför har 2 artiklar exkluderats efter kvalitetsgranskning för att de inte höll 

tillräckligt god kvalitet i etiska överväganden. I bilaga 3 finns samtliga artiklar redovisade för 

läsaren där respektive artikel har blivit kvalitetsgranskad med hjälp av 

kvalitetsgranskningsmall som finns i bilaga 2. I fortsatt enlighet med Forsberg och 

Wengströms (2015) metodbeskrivning för litteraturstudie har inga resultat som framkommit i 

analysen exkluderats (Forsberg & Wengström, 2015). Då studien bygger på redan 

dokumenterad kunskap bedöms riskerna som små. Resultatet från aktuell studie kan senare 

användas i sjuksköterskans dagliga arbete genom att se vilka för- och nackdelar tillgången till 

patientjournalen har.

Resultat

Resultatet baseras på totalt 8 vetenskapliga artiklar som beskriver patienters synpunkter på att

logga in och läsa sin patientjournal digitalt. Av de artiklar som analyserades var fem 

publicerade från USA samt en från Sverige, Australien respektive Nya Zeeland. Genom 

analysen framkom 4 kategorier och sammanlagt 8 underkategorier, enligt figur 1.
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Figur 1. Kategorier och underkategorier

Användning av patientjournalen

Hur patienter använder sig av sin patientjournal, och varför de valt att logga in och läsa den 

beskrivs i följande två underkategorier; Anledning till användande samt Möjligheter och 

begränsningar till användande. Många patienter såg sin journal som ett hjälpmedel för att 

bland annat hantera sitt hälsotillstånd men det fanns även flera begränsningar som gjorde att 

vissa patienter valde att inte använda journalen på samma sätt. 

Anledning till användande

I analysen framkom det många olika anledningar till varför patienter valde att engagera sig 

med sin patientjournal. Patienter nämnde bland annat att de läste sin journal för att de ville 

lära sig mer om sitt hälsotillstånd genom att läsa sin hälsoinformation, men även för att 

försäkra sig om att de förstått den information de fått vid ett vårdmöte. Andra anledningar till 

att de läste sin journal var för att de ville se sina provresultat och för att de misstänkte 

felaktigheter i anteckningarna (Rexhepi, Åhfeldt, Cajander, & Huvila, 2018). Det fanns också 

de patienter som beskrev att de kände sig tvingade att läsa eftersom anteckningarna fanns 

tillgängliga (Kayashta, Pollak, & LeBlanc, 2018). Anledning till det kunde vara att de faktiskt 

ville få veta om informationen som fanns var viktig och relevant (Rief et al., 2017).

Patienter som beskrev sig själva som naturliga användare av teknik hade själva tagit initiativ 

till att skapa ett konto i portalen och loggat in för att ta del av sina journaluppgifter medan 

andra hade blivit introducerade i hur portalen fungerade. Det fanns en oenighet i hur ofta 

patienter använde sig av journalen, då vissa patienter läste sin journal ofta medan andra 
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enbart använde journalen för att förnya recept eller boka ett vårdbesök (Carryer & Kooienga, 

2017). Patienter nämnde också att de oftast läste en anteckning en eller ett par gånger och att 

de använde journalen för sin egen skull. De flesta patienterna delade inte sina anteckningar 

med andra, men det fanns också de som gjorde det. Dessa användare delade då sina 

anteckningar med sjukvårdskunniga familjemedlemmar och de uppskattade även att kunna 

dela dem med sina vårdgivare (Esch et al., 2016; Fuji et al., 2015). Det framkom också att 

patienter kunde få en annorlunda behandling efter att ha läst och delat anteckningar och 

provresultat med en annan vårdgivare (Hanna, Gill, Newstead, Hawkins, & Osborne, 2017).    

De patienter som var mer erfarna användare av patientjournalen talade väl om dess 

användningsområden och förespråkade användningen av den (Belyeu et.al., 2018). Patienter 

ansåg att patientjournalen kunde ses som ett komplett register över deras hälsotillstånd men 

även som ett verktyg som hjälpte dem att spåra, hantera och ha ett eget ansvar över sitt 

sjukdomstillstånd (Fuji et al., 2015; Rief et al., 2017). Patientjournalen kunde också användas 

som en hjälp för diabetespatienter eftersom vissa patienter med det specifika 

sjukdomstillståndet kunde se grafer över sitt blodsockervärdes långsiktiga orsak och verkan

bättre än på ett papper eller i en glukometer (Fuji et al., 2015). 

Det var vanligt att patienter såg patientjournalen som ett minnesstöd för vad läkarbesöken

skulle handla om och vad de har handlat om vilket resulterade i att patienterna inte behövde 

anstränga sig för att minnas sin sjukdomshistoria. (Belyeu et al., 2018; Esch et al., 2016; 

Hanna et al., 2017; Kayashta et al., 2018). Det fanns också de patienter som använde 

patientjournalen som en hjälp i att kommunicera med sjukvårdskunniga familjemedlemmar 

eller vårdgivaren samtidigt som det fanns de patienter som inte tyckte att patientjournalen 

utgjorde någon avgörande roll i den dagliga egenvården (Belyeu et.al., 2018; Fuji et al., 

2015). 

Överlag tyckte patienter att portaler gjorde att patientjournalen blev enkel att nå oavsett vart 

patienten än befann sig vilket gjorde att de fick direkt tillgång till sin hälsoinformation om de 

önskade detta (Esch et al., 2016; Fuji et al., 2015; Hanna et al., 2017). Detta var uppskattat av 

patienter, att både få enkel tillgång av journalen men även att den fanns samlad på en och 

samma plats vilket också gjorde att åtkomst till journalen blev mer effektiv (Esch et al., 2016; 

Fuji et al., 2015; Rexhepi et al., 2018). Patienter förtydligade också att de själva ville

bestämma hur de skulle få information, muntligt eller att själv läsa i sin journal eftersom det 
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kändes lättare att hantera svåra besked hemma med familjen med sig än på ett vårdbesök 

(Rexhepi et al., 2018).

Möjligheter och begränsningar till användning

Patienter såg därmed patientjournalen och tillgång till denna som ett användbart verktyg i den 

egna vården och de nämnde möjligheterna till att kunna utföra många uppgifter på distans 

och inte behöva åka till sin vårdcentral lika ofta (Carryer & Kooienga, 2017; Fuji et al., 

2015). Det fanns dock också många begränsningar i användandet av patientjournalen. Dels 

nämnde patienter vissa praktiska begränsningar såsom att egen sjukdom gjorde att patienter 

inte hade möjlighet att aktivt logga in själv och läsa, resor som begränsade, familjeproblem, 

tillfällig flytt eller familj- och arbetsansvar, men det fanns även en del tekniska 

begränsningar. Exempel på dessa var att det krävdes inloggningsuppgifter till vissa portaler 

och att patienter glömde användarnamn och lösenord vilket ledde till att de inte använde 

journalen (Fuji et al., 2015). Att vissa portaler krävde enskilda användarkonton upplevdes 

också som problematiskt, då par som delade samma e-postadress behövde ha varsin. De 

nämnde också att de var beroende av en god internetuppkoppling för att användningen skulle 

bli tillfredsställande (Carryer & Kooienga, 2017). Sammantaget nämnde också vissa patienter 

att dessa aspekter övervägde fördelarna med att använda patientjournalen. Vissa patienter 

ansåg sig inte heller tillräckligt ’sjuka’ för att behöva engagera sig i sin patientjournal (Fuji et 

al., 2015).  

Förståelse genom patientjournalen

Genom att läsa anteckningar i journalen kunde en ökad kunskap och förståelse nås. 

Förtroendet för vårdgivaren påverkades av hur anteckningarna var formulerade och om 

detaljer uteblev. Patienters upplevelse av innehållet skiljde sig åt och anteckningarna kunde 

både vara svårförståeliga och vara ett sätt att lindra oro. Detta beskrivs i följande tre 

underkategorier; Förståelse för hälsotillståndet, Förståelse och förtroende för vårdgivaren

samt Förståelse för innehållet.

Förståelse för hälsotillståndet

När patienter läste sin journal digitalt upplevde de en ökad förståelse av sitt hälsotillstånd. 

Patienter upplevde också en ökad förståelse för både sin vård, sjukdom och sina medicinska 

problem (Carryer & Kooienga, 2017; Kayashta et al., 2018; Rexhepi et al., 2018). Genom att 
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läsa anteckningarna ledde det till att patienterna upplevde mer klarhet i sitt hälsotillstånd och 

en ökad medvetenhet (Carryer & Kooienga, 2017). Patienter upplevde att de blev 

uppmuntrade till att reflektera över sina besök och kunde därmed på egen hand bli mer 

kunniga om sin sjukdom (Esch et al., 2016; Rief et al., 2017). Genom att journalen är 

tillgänglig så sökte de information om delar som varit oklara vid vårdbesök vilket i sin tur 

resulterade i en ökad förståelse (Rief et al., 2017). Patienter blev medvetna, skapade sig en 

förståelse för sin situation och det ledde till ökad kunskap och en känsla av att vara kunnig 

(Hanna et al., 2017; Kayashta et al., 2018; Rief et al., 2017). Det var flera olika känslor som 

associerades till att läsa sin journal, till exempel upplevde cancerpatienter att anteckningar 

om deras cancer var jobbigare att läsa än andra anteckningar (Rief et al., 2017). Andra 

patienter upplevde starka känslor som sorg när de läste om sin sjukdom och de kände sig 

upprörda då sjukdomen blivit mer uppenbar (Kayashta et al., 2018; Rexhepi et al., 2018). 

Även om starka känslor uppkom hos patienter uppgav andra att de kände sig lugnade av att 

läsa anteckningarna (Rexhepi et al., 2018; Rief et al., 2017). Känslor kunde också förändras, 

till exempel uppgav patienter att de blev mindre rädda för sin diagnos och sitt 

sjukdomsförlopp efter att ha läst sin journal (Kayashta et al., 2018). 

Förståelse och förtroende för vårdgivaren

Anteckningarna som vårdgivaren skrivit spelade en betydande roll i vårdrelationen och 

speglade patientens förtroende för vårdgivaren. Patienter uppgav att förtroendet och 

förståelsen för vårdgivaren ökade när de läste sin journal samtidigt som förtroendet för 

konsultationen som de erhöll i vårdmötet ökade (Carryer & Kooienga, 2017; Esch et al., 

2016; Kayashta et al., 2018). Det var även av vikt att anteckningar hölls detaljerade och inte 

förkortades eller förenklades varvid förtroendet för vårdgivaren ökade om inget utelämnades 

i anteckningarna (Belyeu et.al., 2018; Kayashta et al., 2018). Förtroendet ökade även om 

patienterna erhöll svar från vårdgivaren snabbt (Rief et al., 2017). Om patienter däremot 

hittade felaktigheter i journalen minskade förtroendet för vårdgivaren (Rexhepi et al., 2018). 

Det fanns dock patienter som inte upplevde att deras relation med vårdgivaren hade 

förändrats av att de läst sin journal (Belyeu et.al., 2018).

Förståelse för innehållet

Patienter menade att anteckningarna skapade en känsla av försäkran och att vara berättigad, 

det framkom även att de kände sig mer tillfreds efter att de förstått sina anteckningar (Carryer 

& Kooienga, 2017; Esch et al., 2016). Patienter upplevde till och med att deras oro lindrades 
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till följd av att ha förstått anteckningarna (Kayashta et al., 2018). En faktor som påverkade 

patienters förståelse för innehållet var tiden, om anteckningarna lästes efter ett vårdmöte så 

förstods innehållet bättre (Rexhepi et al., 2018).

I analysen framkom att patienter kunde uppleva innehållet i anteckningarna som 

svårförståeliga och för att förstå innehållet bättre använde patienter sig ofta av internet. Även 

sjukvårdskunniga släktingar användes som stöd för att förstå innehållet och vissa patienter 

förlitade sig på att vårdgivaren skulle tolka innehållet åt dem vid nästa vårdmöte (Belyeu 

et.al., 2018; Kayashta et al., 2018; Rexhepi et al., 2018). Det rådde oenighet hos patienter om 

huruvida att läsa anteckningarna påverkade dem rent känslomässigt. Det visade sig att vissa 

patienter kunde uppleva det känslomässigt svårt att läsa anteckningarna medan andra 

patienter inte upplevde att de blev varken upprörda eller kränkta av att läsa dem (Kayashta et 

al., 2018; Rexhepi et al., 2018). Om patienter upplevde oro av att läsa anteckningarna eller 

inte förstod innehållet kunde de vänta med frågorna till nästa vårdmöte eller så skickade de 

ett säkert meddelande med frågor till vårdgivaren (Carryer & Kooienga, 2017; Rexhepi et al., 

2018; Rief et al., 2017). 

Förutom upplevelser relaterade till innehållets betydelse fokuserades upplevelser till 

anteckningarnas struktur, uppbyggnad och språk. Till exempel upplevde patienter att det 

förekom mycket upprepningar i anteckningarna och att de rutinmässigt hoppade över dessa 

när de läste sin journal (Kayashta et al., 2018). Patienter kunde även ibland notera fel i 

anteckningarna vilket ledde till att de blev upprörda (Belyeu et.al., 2018; Esch et al., 2016; 

Rexhepi et al., 2018). Handhavandet efter att patienter upptäckt fel i journalen skiljde sig åt 

mellan patienterna. Vissa patienter kontaktade inte sin vårdgivare angående felaktigheterna 

medan andra, mer erfarna, användare istället rapporterade det som var fel och justerade dem 

(Esch et al., 2016). Felen som noterades fanns oftast i medicinlistan eller i 

medicinanteckningarna (Belyeu et.al., 2018; Esch et al., 2016). Patienter kunde också 

uppleva anteckningar i journalen som att de inte var skrivna till dem utan istället vara ämnad 

som ett kommunikationshjälpmedel för vårdgivare emellan, skriven med medicinsk jargong 

vilket patienter upplevde som frustrerande (Kayashta et al., 2018). 

Patientjournalen och vårdmötet

Hur läsning av patientjournalen påverkade vårdmötet beskrivs i följande tre underkategorier; 

Kommunikation i vårdmötet, Stärkt patientroll samt Partnerskap och delaktighet. Genom att 
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ha läst sin patientjournal kunde patienter uppleva att kommunikationen med vårdgivaren blev 

lättare och bättre, vilket stärkte patientens deltagande roll i det samarbete och partnerskap 

som byggts upp mellan patient och vårdpersonal. 

Kommunikation i vårdmötet

Genom att kunna ta del av relevant information vid en tidpunkt som för patienten kändes rätt, 

skapades det en upplevelse av ökad kvalitet i vårdsamtalet genom att patienten bland annat 

fått en ökad förståelse och kunskap av innehållet. Med hjälp av påminnelser som kunde 

skickas från journalen kände också patienter att de blev bättre förberedda inför vårdmötet 

vilket också stärkte en mer effektiv kommunikation (Rexhepi et al., 2018; Rief et al., 2017). 

Genom samma förberedelser kunde också patienter ställa mer välgrundade frågor inför 

vårdmötet och de kände att informationsutbytet vid vårdmötet blev mer relevant och 

användbart (Kayashta et al., 2018; Rief et al., 2017).

När patienter tagit del av sina patientjournaler inför ett vårdmöte och upplever att 

anteckningarna var välskrivna kände de dessutom att vårdgivaren hade ett större engagemang 

för deras vård (Kayashta et al., 2018). De kände även att vårdgivaren ofta kunde förmedla 

mer i anteckningarna än vad som det fanns tid för i vårdmötet (Rief et al., 2017). Det fanns 

dock också en viss oro kopplad till vårdmöten eftersom patienter var oroliga över det ansvar 

sjukvårdspersonal har för att rapportera dåliga nyheter. De kände att sjukvårdspersonal 

kanske resonerade som att patienter ändå läser sin journal och därmed får tillgång till 

nyheterna, utan att faktiskt meddela dem vid ett fysiskt vårdmöte (Carryer & Kooienga, 

2017). Samtidigt lyfte patienter att det obehag och den oro som kunde uppkomma vid läsning 

av journalen även kunde uppkomma vid ett vårdmöte och därför kunde oron inte endast 

kopplas till den direkta läsningen av anteckningarna (Rexhepi et al., 2018).

Stärkt patientroll

Som tidigare nämnts ökades patientens förståelse för sin hälsosituation och därmed även 

kunskapen om förhållande mellan sjukdom och behandling. Tillsammans med den 

förbättrade kommunikationen som patienter upplevde av att läsa sin patientjournal kände 

även patienter att de blev uppmuntrade till bättre och mer effektiv egenvård och att de 

faktiskt kunde vidta åtgärder för detta på egen hand (Esch et al., 2016; Rief et al., 2017). 

Orsaker till det var bland annat att den ökade förståelsen och kunskapen gjorde dem mindre 

oroliga över situationen och ökade därmed deras känsla av kontroll (Esch et al., 2016; 
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Kayashta et al., 2018; Rexhepi et al., 2018). En annan orsak var att de genom läsningen 

kände sig mer hörda och omhändertagna vilket minskade deras hjälplöshet, ökade deras 

självkänsla och gjorde därmed att de blev mer aktiva i sin vård (Carryer & Kooienga, 2017; 

Esch et al., 2016; Kayashta et al., 2018; Rief et al., 2017).

Patienterna kände ett ökat förtroende för deras kommunikationsförmåga vilket stärkte 

kommunikationen (Carryer & Kooienga, 2017). Genom att läsa sina patientjournaler kände 

sig patienterna sig mer uppmuntrade till att ställa självständiga frågor och de fick en ökad 

känsla av ett självständigt beslutsfattande. Detta ökade också känslan av handlingsfrihet 

(Esch et al., 2016; Hanna et al., 2017; Rief et al., 2017). Det gick också att se att de som var 

mest positiva till att förbättra sin egenvård genom att vara motiverade, aktiva, involverade 

och engagerade i sin vård var de vana användarna som ofta loggade in och läste sin 

patientjournal. Det resulterade i att många patienter ändrade sitt levnadssätt på ett eller annat 

sätt efter att ha tagit del av anteckningarna (Esch et al., 2016; Fuji et al., 2015). Övergripande 

gick det att se en tillfredsställelse hos patienter som tagit del av sin patientjournal. Patienter 

upplevde en ökad känsla av kontroll och att de kunde nå hälsorelaterade mål (Kayashta et al., 

2018; Rief et al., 2017). 

Partnerskap och delaktighet

Genom att läsa sin patientjournal ökade också förståelsen för vikten av en deltagande roll i 

sin vård (Esch et al., 2016). Genom sökverktyget i portalen kunde patienter lättare hitta den 

information de sökte efter och kunde därmed bli delaktiga i det dagliga beslutsfattandet 

gällande vården (Hanna et al., 2017; Rief et al., 2017). Genom att ta del av sina journaler 

kände patienterna sig mer förberedda vilket också resulterade i en ökad patientdelaktighet 

(Esch et al., 2016; Rexhepi et al., 2018). Patienter kände också att det var lättare för dem att 

samarbeta med sin vårdgivare och att det skapade partnerskapet kändes mer stabilt (Rief et 

al., 2017).

IT-säkerhet och integritet

Patienter uttryckte att den enkla tillgången till information gjorde att de kände sig säkrare i 

sin vård och i sitt tillstånd. De nämnde att de tyckte portalen kändes säker och pålitlig samt 

att den inte skulle vara mindre säker än någon annan nationell e-tjänst (Rexhepi et al., 2018). 

Patienter som hade använt sig av tjänsten säkra meddelanden via portalen upplevde också att 
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den specifika tjänsten hjälpte dem att känna sig mer trygga och att de fick en ökad känsla av 

lättillgänglighet. Vissa patienter hade till och med uttryckt att de föredrog säkra meddelanden 

framför att träffa vårdpersonal medan andra inte tyckte om att använda tjänsten alls eftersom 

de inte tyckte om att kommunicera med personal de inte kände (Belyeu et.al., 2018; Rief et 

al., 2017). 

Det fanns dock en del annan uttryckt oro gällande IT-säkerhet, integritet och sekretess. 

Patienter var oroliga över bland annat integritet, att andra skulle få tillgång till den 

lättåtkomliga informationen och att säkerheten inte skulle fungera tillräckligt för att hålla 

obehöriga utanför (Belyeu et.al., 2018; Esch et al., 2016; Rexhepi et al., 2018). De oroade sig 

över sekretessen och att tekniken skulle vara bristfällig (Carryer & Kooienga, 2017; Fuji et 

al., 2015). Det fanns dock patienter som motsade sig detta och tyckte inte att de vart oroliga 

över integritetsfrågor eller informationssäkerhet (Fuji et al., 2015). Samtidigt uttryckte också 

patienter att det fanns en möjlighet att information utelämnades på grund av oro över att 

obehöriga skulle läsa anteckningarna (Esch et al., 2016). 

Diskussion

Metoddiskussion

Enligt Wallengren och Henricson (2012) räknas ett kandidatarbete som ett vetenskapligt 

dokument, därför måste också vissa krav på vetenskaplig kvalitet uppfyllas. Därför har flera 

åtgärder tagits för att hålla en god kvalitet genom hela arbetet, dessa beskrivs enligt följande. 

Syftet med studien var att beskriva patienters synpunkter på att logga in och läsa sin journal 

vilket ledde till valet att göra en kvalitativ litteraturstudie. Forsberg och Wengströms (2015) 

metodbeskrivning av litteraturstudie valdes då den kändes lätt att använda och övergriplig då 

flera författare beskriver tillvägagångssättet för att göra en litteraturstudie eller 

litteraturöversikt (Kristensson, 2014; Rosén, 2012; SBU, 2017a). Litteraturstudie och 

litteraturöversikt används synonymt till varandra då metoden är densamma, det är befintlig 

litteratur som studeras för att stödja evidensen. Frågeställningar och syfte styr vilken design 

som är lämpligast, samtidigt måste det vara möjligt att genomföra och etiskt försvarbart 

(Rosén, 2012). En önskan fanns om att göra en empirisk studie men på grund av fastställda 
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riktlinjer på lärosätet fick detta ej utföras utanför lärosätet och då valdes litteraturstudie 

istället för att få ett relevant urval. Vid en litteratursökning kunde det konstateras ett behov av 

fördjupning och förtydligande inom det valda området, därför ansågs det vara lämpligt att 

göra en litteraturstudie. 

Alternativ till en litteraturstudie kunde vara metasyntes som Kristensson (2014) beskriver 

som en systematisk översikt av kvalitativa studier där man sammanväger resultat från olika 

artiklar och analyserar på nytt. Forsberg och Wengström (2015) förtydligar att en kvalitativ 

metasyntes används för att identifiera konsensus, utveckla hypoteser och undersöka 

skillnader för att kunna lyfta teoribildning till ett högre plan. Vid val av metod kändes detta 

för avancerat och därför valdes litteraturstudie för att kunna hålla god kvalitet i arbetet och 

för att inte välja en metod som senare inte skulle kunna behärskas. Enligt Kristensson (2014) 

är litteraturstudie troligen den vanligaste formen av uppsats inom hälso- och vårdvetenskap. 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) skriver att relevanta källor för 

inhämtande av studier måste identifieras inför en litteratursökning. Därför valdes Cinahl som 

den första databasen att söka i då det är en av de vanligast använda databasen för 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). För att litteratursökningen skulle vara 

tillräckligt omfattande användes även PubMed, som även den publicerar 

omvårdnadsforskning, eftersom det inte går att basera en litteraturstudie på en enda databas 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). På grund av den begränsade tiden som 

fanns för det aktuella arbetet valdes att enbart använda de artiklar som hittades genom dessa 

två sökningar, totalt 8 artiklar. Enligt Kristensson (2014) ska en litteratursökning genomsöka 

all litteratur eftersom författaren behöver studera så många källor som möjligt (Kristensson, 

2014). Detta är dock inte rimligt inom den tidsgräns som finns vid en kandidatuppsats och 

därför kan studien styrkas med att endast dessa två databaser användes. 

En svaghet i litteratursökningen kan också vara det inklusionskriterie som berör

publiceringstiden. Artiklar från och med 2014 valdes för att få med så aktuell forskning inom 

området som möjligt och författarna resonerade att utvecklingen av eHälsa och användning

av portaler har ökat de senaste åren, därför begränsades sökningen till så nära forskning som 

möjligt. Vid sökningar utan filtrering i databaserna kunde dock artiklar hittas som kan ha 

varit relevanta om tidigare publicerings år hade valts. Detta kan ses som både en styrka och 

en svaghet. 
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Genom första sökningar som inte var systematiska kunde flera artiklar hittas som hjälpte till 

att definiera aktuella sökord. Eftersom det fanns artiklar som använde begreppet ’experience’ 

i artikeln, men hade valt att enbart nämna ’attitude’ eller ’perception’ i titel/abstract söktes 

artiklar med alla dessa sökord i kombination. Eftersom databaserna delar upp sökningar med 

mer än ett ord kombinerades sökningen med ’experience’, ’attitude’ och ’perception’ med en 

sökning som kombinerade ’patient’ för att verkligen få med patientens perspektiv. Svensk 

MeSH och Cinahl headings söktes igenom för att matcha valda sökord, sedan kombinerades 

både ämnesord och fritextord för att få med artiklar som ännu inte blivit indexerad i 

ämnesord. Då detta var första gången författarna gjorde en litteraturstudie finns en 

medvetenhet om eventuella kunskapsbrister i litteratursökning. Exempelvis lades ’access’ till 

som ett sökord i PubMed som inte fanns med i Cinahl, vidare gav Cinahl väldigt många 

träffar. Sökordet ’access’ hade kunnat tas bort i PubMed-sökningen ge en lika bred sökning 

som i Cinahl. Här fanns även möjligheter att se på träfflistan över liknande artiklar, som inte 

heller hann ses över på grund av tidspress som i sin tur kan ha påverkat kvaliteten på studien. 

För att avgöra om funna artiklarna var relevanta för valt syfte delades artiklarna upp och 

lästes varav relevansen bedömdes efter valda inklusions- och exklusionskriterier. Vid senare 

kvalitetsbedömning föll ett par artiklar bort då kvaliteten inte ansågs vara så hög som det 

verkat vid första läsning. Kvalitetsgranskningen är också gjord på det sättet att artiklarna

delades upp. För att stärka kvaliteten kunde även detta ha gjorts gemensamt, men som hjälp 

användes en mall som gjorts av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som sedan BTH har 

modifierat (u.å.). Mallen finns att se i bilaga 2. För att bedöma kvaliteten på liknande sätt 

diskuterades de olika frågorna gemensamt. Efter att artiklar valts ut efter granskning av 

relevans och kvalitet lästes sedan alla valda artiklar gemensamt för att stärka kvaliteten och 

för att datamaterialet skulle vara väl inläst inför analysen. Baserat på hur noga relevanta 

artiklar har granskats och värderats avgörs värdet på litteraturstudien (Forsberg & 

Wengström, 2017).

Analysen påbörjades manifest genom att ta ut textnära meningsenheter som svarade till 

syftet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att texter kräver viss grad av 

tolkning, oavsett om det är manifest eller latent innehåll, men att dessa tolkningar varierar i 

djup och abstraktionsnivå. När meningsenheterna skulle kondenseras lades därför en viss 

grad av tolkning in för att lättare se hur allt hängde ihop. Kondenseringarna tillsammans med 
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sina tillhörande meningsenheter lades sedan ut på ett bord och en först grovkategorisering 

gjordes. I denna första indelning fanns även här en viss grav av tolkning då vissa 

kondenseringar gav svar eller förklarade andra kondenseringar. Dessa lades då ihop för att 

förklara ett samband. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) anser att det kan vara både 

en fördel och en risk att enbart hålla sig manifest eller latent. Att enbart arbeta manifest ger 

en beskrivning av innehållet men det utgör också en risk att helheten i ursprungstexten 

förloras. De förklarar vidare att en viss grad av tolkning krävs för att det nya resultatet ska bli 

förståeligt men att det i sin tur kräver åtgärder för att säkerställa kvaliteten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017), exempelvis att tydligt redogöra för analysprocessen och ge ett 

utdrag ur den som en bilaga. Detta återfinns i bilaga 4. 

Efter första analysen redovisades den för handledaren som gav sina åsikter på strukturen, 

detta ses som ett bra arbetssätt för att kvalitetssäkra arbetsprocessen (Wallengren & 

Henricson, 2012). Genomgående i analysen kvalitetssäkrades analysprocessen genom att den 

utfördes gemensamt. Reflektioner kring datamaterialets innehåll för en gemensam förståelse 

och tolkning förekom kontinuerligt. I samband med den första grovsorteringen kodades även 

kondenseringarna för att lättare identifieras. Olika koder kunde dock hamna i en och samma 

underkategori eftersom de handlade om samma fenomen. Efter kommentarer från 

handledaren gällande struktur i analysen redigerades arbetet och resulterade i ovan nämnd 

struktur med kategorier och underkategorier för att redovisa resultatet pedagogiskt och lättläst 

för läsaren. 

Resultatdiskussion

Resultatet i studien redovisar patienters synpunkter på att logga in och läsa sin journal digitalt 

i enlighet med valt syfte. Det framkom att patienter påverkades på ett eller annat sätt av det 

de läste och det var tydligt att synpunkterna kunde se väldigt olika ut. I resultatet framkom tre 

centrala fynd som svarade extra väl på syftet. 

Det första centrala fyndet var att genom läsning av journalen fick patienter en ökad förståelse 

för sin sjukdom, behandling och vård. Läsningen genererade även en ökad förståelse,

medvetenhet och mer klarhet i sitt hälsotillstånd. Detta kan styrkas i tidigare utförda studier 

gällande patientens tillgång till sina journaluppgifter (Earnest, Ross, Wittevrongel, Moore, & 

Lin, 2004; Woods et al., 2013). I båda studierna framkommer det att patienter lättare förstår 
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sitt specifika sjukdomstillstånd genom att läsa vårdgivarens anteckningar och se deras 

provresultat. Patienter beskriver att det är väldigt mycket information som ges vid läkarbesök, 

och att det är svårt att komma ihåg allt. Genom att läsa anteckningarna minns de lättare och 

därmed ökar också förståelsen för hälsotillståndet (Wass, Vimarlund, & Ros, 2019; Woods et 

al., 2013). Patienters förståelse för sitt hälsotillstånd utgör en central del för patienters 

upplevelser av hälsa. Begreppet hälsa utgör också ett av de fundamentala begreppen i

omvårdnad, vilket belyser vikten av förståelsens betydelse.

Det finns emellertid en risk att när patienter får till sig information och råd från olika håll, 

som till exempel från anhöriga som i sin tur fått råd av sina läkare, kan det resultera i att 

patienter känner sig förvirrade när råden inte stämmer överens med vad deras egna läkare 

rekommenderar (Reyes, Tripp-Reimer, Parker, Muller, & Laroche, 2017). Dock menar 

Dahlborg-Lyckhage et al. (2015) att när patienter är kunniga om sitt sjukdomstillstånd 

kommer de också att kommunicera bättre med sin vårdgivare.

Det andra centrala fyndet var att patienter upplevde att deras roll som patient blev stärkt av 

den ökade förståelsen, kunskapen och förbättrade kommunikationen. Genom att ta del av sina 

journaluppgifter kände de sig mindre hjälplösa, en ökad självkänsla och att de självständigt 

kunde ta egna beslut. Kirkevold (2010) förklarar att dessa faktorer är nödvändiga för att 

kunna ta hand om sig själv och utföra en god egenvård. Relationen mellan faktorerna 

förutsätter att det finns en balans mellan vad patienter kan skapa själv och en yttre påverkan. 

Exempelvis behöver patienter själva söka information samtidigt som behovet av att bli 

tilldelad information finns (Kirkevold, 2010). 

Dock är endast det faktum att patienter får ta del av information inte tillräckligt för att kunna 

vidta självständiga egenvårdsåtgärder. Det krävs att patienten får en förståelse för de 

färdigheter som behövs och hjälp att bli motiverad till detta (Tingström, 2009). Detta 

resulterar i den hälsoförståelsen som hälsolitteracitet syftar till. Konsekvenser av en låg nivå 

av hälsolitteracitet kan resultera i att patienter inte sköter sin hälsa i samma utsträckning

(Wittenberg et al., 2018). I en jämförelsestudie gjord 2017 kunde ett tydligt samband ses 

mellan informationssökning på internet, e-hälsolitteracitet och en känsla av stärkt patientroll

(Schulz, Fitzpatrick, Hess, Sudbury-Riley, & Hartung, 2017). Detta stärker den genomförda 

studiens resultat att läsning av journalen kan ge en ökad förståelse och därmed stärka deras 
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roll som patient. Genom en ökad hälsolitteracitet upplevde patienter att de fick en ökad 

kontroll av sin situation och att de blev mer motiverade till att förändra sina livsvanor, detta 

kan också styrkas med en studie gjord av Muller et al., (2017) där patienter med diabetes 

studeras i förhållande till kunskap om sitt hälsotillstånd och benägenheten till fysisk aktivitet. 

(Muller et al., 2017). Patienter som fått tillgång till sin journal känner sig mer involverade i

sin vård och de kände sig mer motiverade till att följa råd och ordinationer. Detta gjorde att 

de lättare kunde ta ansvar över sin vård (Wass et al., 2019). 

Den stärkta kontroll som patienter i resultatet kände återfinns även i två andra studier där 

patienter berättade att de kände en ökad kontroll över sin hälsa (Fisher, Bhavnani, & 

Winfield, 2009; Woods et al., 2013). Genom att ha all sin hälsoinformation tillgänglig kände 

patienter sig mer självständiga att själva ansvara över sin vård istället för att förlita sig på 

anhöriga att vårda dem (Woods et al., 2013). Detta återses även i den aktuella studiens 

resultat. Även patienter som ännu inte engagerat sig i sin patientjournal ansåg att de skulle 

känna en större känsla av kontroll av att kunna ta del av sina uppgifter lättare. De ansåg också 

att de med större sannolikhet skulle sköta sin medicinering bättre och att de i största 

allmänhet skulle ta bättre hand om sig själva genom att läsa sina journaluppgifter (Jackson et 

al., 2018).

Det tredje centrala fyndet var att patienter kände sig mer delaktiga i sin vård och behandling. 

Patienterna nämnde att de lätt kunde hitta information vilket gjorde att de kände sig mer 

förberedda inför ett vårdmöte och kunde därmed vara en del av det dagliga beslutsfattandet. 

Enligt patientlagen ska patienten vara delaktig i sin vård (SFS 2014:821) och som tidigare 

nämnts söker sig patienter till internet för att få svar på sina frågor för att bli delaktig i vården 

(Kajermo & Wallin, 2009, Kapitel 10). Detta är viktigt att beakta som vårdpersonal i den 

utveckling som sker i dagens samhälle eftersom forskning visar att ökad kunskap ökar (SBU, 

2017b). Andra studier visar också på att patienter som tar del av sina patientjournaler blir mer 

delaktiga i sin vård (Earnest et al., 2004; Woods et al., 2013). Genom att ta del av sina 

journaluppgifter kunde patienter sätta sin vårdkvalitet i ett eget perspektiv och därmed bli 

mer delaktiga. Genom tillgången fick även patienter en annan medvetenhet av vad som 

behövdes, och vad som inte behövdes, i deras vård och behandling, ur deras perspektiv. 

Exempelvis kunde patienter läsa sina provresultat och be om en viss typ av behandling, som 

de ansåg att de inte skulle fått om de inte påpekat provresultatet (Woods et al., 2013). Detta 

gav även patienterna den kunskap de behövde som i sin tur ökade deras delaktighet, detta 
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stärks med den begreppsanalys som förtydligade att patienten behöver bli informerad samt få 

en ökad kunskap för att bli delaktig (Castro et al., 2016).

Tillgången till journaluppgifter kan alltså göra att patienter blir mer delaktiga och 

ansvarstagande över sin vård, och förbättrar deras förmåga att koordinera sin vård i enlighet 

med den aktuella studiens resultat. Det är i enlighet med sjuksköterskans personcentrerade 

arbetssätt att ge patienten förutsättningar att göra evidensbaserade beslut (SSF, 2016). Genom 

tillgången till journalen rustas patienten med information som kan skapa möjligheter för 

patientens eget beslutsfattande. När patienten gör egna beslut ska sjuksköterskan, som ett led 

i den personcentrerade vården, respektera patienten och de val han eller hon gör. Ett annat 

exempel på detta framkom i studien av Earnest et al (2004) där en patient beskrev hur hon 

kunde justera sina läkemedel på egen hand genom att ta del av sina provresultat och sedan 

kontakta vårdgivaren för konsultation (Earnest et al., 2004). Detta känns som en viktig del i 

patienters synpunkter på att ta del av sina journaluppgifter eftersom syftet med att ge 

patienter tillgång just är bland annat att göra patienten mer delaktig i sin vård. Patientens nivå 

av hälsolitteracitet är av vikt även i detta sammanhanget då en låg nivå av hälsolitteracitet hos 

patienten kan påverka vårdsamtalets kvalitet negativt (Wittenberg et al., 2018).

Slutsats

Genom studiens resultat kan slutsatsen dras att synpunkterna på att läsa sin patientjournal 

skiljer sig åt mellan olika patienter även om den övergripande uppfattningen är positiv. 

Patienterna använder journalen för olika syften, bland annat för att få en mer övergripande 

kontroll över sitt hälsotillstånd. Genom att ta del av sina journaluppgifter fick patienter en 

ökad förståelse för både sitt hälsotillstånd, sin vårdgivare och för det faktiska innehållet i 

anteckningarna. De flesta patienter såg alltså journalen som ett användbart verktyg som 

hjälpte dem att hantera sin situation. Genom den ökade förståelsen som gavs vid läsning av 

anteckningarna kunde patienterna lättare hantera sin egenvård och även bli mer delaktiga i 

beslut gällande vård och behandling. Detta gjorde att de kunde ta ett större ansvar över sin 

egen hälsa och vård, vilket stärkte deras roll som patient. Det partnerskap som bildats mellan 

patienten och vårdgivaren stärktes också av det ökade ansvaret.
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Genom en ökad förståelse för hur patienter använder sin patientjournal, och vilka synpunkter

patienter har på att engagera sig i denna, kan sjuksköterskan ge en mer personcentrerad vård. 

I enlighet med modellen för personcentrerad vård och de centrala begreppen behöver patient-

sjuksköterskerelationen ses som jämlik utan maktskillnad. Här kommer patientjournalen in 

som en hjälp i kommunikationen för en ökad delaktighet och ett mer jämställt partnerskap. 

Förslag på vidare forskning kan vara kvalitativa studier om sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter som är engagerade i sin patientjournal. Ett annat område värt att forska 

vidare inom är sjuksköterskors sätt att dokumentera med tanke på patientens ökade 

delaktighet i sin vård samt hur patientjournalen kan motivera patienter till egenvård.
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Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

Artikelns författare/titel …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tidskriftens bedömningssystem Peer review
Double blinded Singel blinded             Ej angivet

Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej Framkom ej 
Karaktäristika för
informant

Ålder ……………………………………………..
Antal ……………………………………………..
Man/kvinna ………………………………………

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej
Finns etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej
Urval 
- Relevant? Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja Nej Vet ej
Metod för
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven?

Ja Nej Vet ej 

-datainsamling tydligt 
beskriven? 

Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt och 
begripligt? 

Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt)

Ja Nej Vet ej

- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 
Kommunicerbarhet 
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt? 

Ja Nej Vet ej 

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram? 

Ja Nej Vet ej 

-Genereras teori? Ja Nej Vet ej 

Kvalitetsberäkning
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent.
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)
Totalpoäng:………………….

Sammanfattande bedömning av kvalitet
Hög                                        Medel                    Låg
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Bilaga 3 Artikelöversikt

Nr Titel Författare År Land Metod Urval Kvalitet

1 Cancer patients’ attitudes and 

experiences of online access to their 

electronic medical records: A 

qualitative study

H. Rexhepi, R-M. 

Åhlfeldt, Å. Cajander & I. 

Huvila

2018 Sverige Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer

30 deltagare mellan 

30 och 92 år. 9 män. 

Intervjuerna tog 45–

60 minuter.

Medel

2 Open Oncology Notes: A Qualitative 

Study of Oncology Patients’ 

Experiences Reading Their Cancer 

Care Notes

N. Kayastha, I. K. Pollak, 

T. W. LeBlanc

2018 USA Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer

20 deltagare. 

Intervjuerna tog 60 

minuter.

Medel

3 Patient perspectives on a personally 

controlled electronic health record used 

in regional Australia: 'I can be like my 

own doctor'

L. Hanna, S. D. Gill, L. 

Newstead, M. Hawkins & 

R. H. Osborne

2018 Australien Kvalitativt beskrivande 

studie med 

semistrukturerade 

telefonintervjuer

12 deltagare mellan 

40 och 60+. 8 

kvinnor. Intervjuerna 

tog 30–45 minuter.

Medel

4 Patients' experience and understanding 

of E-portals in rural general practice: 

an ethnographic exploration.

J. Carryer & S. Kooienga 2017 Nya Zeeland Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer

33 deltagare mellan 

21 och 87 år. 

Medel
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5 Patients' perceptions of their doctors' 
notes and after
mixed methods study of patients at 
safety

B. M. Belyeu, J. W. Klein, 

L. M. Reisch, S. Peacock, 

N. V. Oster, J. G. Elmore

& S. L. Jackson.

2018 USA Mixad metod 27 deltagare mellan 

35–75 år. Män och 

kvinnor. 

Hög

6 Using Health Information Technology 
to Foster Engagement: Patients’ 
Experiences with an Active Patient 
Health Record.

J. J. Rief, M. E. Hamm, S. 

L. Zickmund, C. 

Nikolajski, D. Lesky, R. 

Hess, G. S. Fischer, M. 

Weimer, S. Clark, C. Zieth

& M. S. Roberts

2017 USA Kvalitativ studie med 

fokusgrupper

41 deltagare Hög

7 A Qualitative Study of How Patients 

with type 2 Diabetes Use an Electronic 

Stand-Alone Personal Health Record

K. T. Fuji, A. A. Abbott &

K. A. Galt

2014 USA Kvalitativ studie med 

intervjuer efter web-

baserad träning i PHR

59 deltagare Hög

8 Engaging patients through open notes: 

an evaluation using mixed methods.

T. Esch, R. Mejilla, M. 

Anselmo, B. Podtschaske, 

T. Delbanco & J. Walker

2016 USA Mixad metod 13 deltagare, 

medellängd på 

intervjuer 40 minuter. 

Medel
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Bilaga 4 Exempel på analys

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori

increased understanding of their 

health condition 

ökad förståelse för deras 

hälsotillstånd

Ökad förståelse för 

hälsotillståndet 

Förståelse

Förståelse för 

hälsotillståndet

Förståelse genom 

patientjournalen

enhanced comprehension about 

their disease and care

Ökad förståelse för deras 

sjukdom och vård

Ökad förståelse för deras 

sjukdom och vård

Förståelse

they were able to understand 

GPs better 

de kunde förstå läkaren bättre Ökad förståelse för läkaren Förståelse

Förståelse och 

förtroende för 

vårdgivaren

because patients believed that 

nothing was being hidden from 

them, they had more trust in 

their clinicians 

eftersom patienterna trodde att 

ingenting gömdes från dem, 

hade de större tillit till sina 

läkare

Patienterna litade mer på 

läkaren när inget 

utelämnades i 

anteckningarna 

Förtroende

the understanding of the content 

is facilitated by the fact that 

they usually read their [record] 

after a patient visit 

förståelsen av innehållet 

underlättas av det faktum att de 

vanligtvis läser sin [journal] 

efter ett patientbesök

Genom att läsa journalen 

efter ett patientbesök 

förstås innehållet bättre 

Förståelse

Förståelse för 

innehållet

Patients found parts of their 

notes difficult to understand. 

Patienter fann delar av deras 

anteckningar svåra att förstå

Delar av anteckningarna 

var svårförståeliga  

Förståelse
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They described having a 

compulsion to read notes 

knowing that they were 

available, but regretting reading 

them thereafter 

De beskrev att ha ett tvång att 

läsa anteckningar eftersom de 

var tillgängliga, men ångrade 

därefter att de läst dem

patienter kände sig 

tvingade att läsa 

anteckningarna eftersom 

de fanns tillgängliga 

Anledning

Anledning till 

användande

Användning av 

patientjournalen

they have read their [record] 

because they suspected 

incorrect entries

de har läst sin [journal] eftersom 

de misstänkte felaktiga 

uppgifter

De läste sin journal 

eftersom de misstänkte 

felaktigheter 

Anledning

some couples share an email 

address and needing a separate 

email address was problematic

Vissa par delar en e-postadress 

och att behöva separata e-

postadresser var problematiskt

Problematiskt att par som 

delar e-postadress behövde 

varsin 

Begränsning

Möjligheter och 

begränsningar

Participants acknowledged that 

the PHR can be a useful tool.

Deltagarna erkände att PHR kan 

vara ett användbart verktyg

PHR kan vara ett 

användbart verktyg

Användbart 

verktyg

being prepared for a doctor’s 

visit contributes to more 

efficient communication

vara förberedd för ett 

läkarbesök bidrar till en mer 

effektiv kommunikation

Att vara förberedd ger en 

mer effektiv 

kommunikation 

Kommunikation

Kommunikation i 

vårdmötet

Patientjournalen och 

vårdmötet

patients do not believe that the 

record has affected their 

physician-patient relationship

patienter tror inte att journalen 

har påverkat relationen mellan 

läkare och patient

Läsning av journalen har 

inte påverkat relationen 

mellan läkare-patient

Relation

feeling in control känsla av kontroll Känsla av kontroll Kontroll Stärkt patientroll

felt more confident kände sig mer självsäker Ökad självkänsla Självkänsla

the perception of a more robust 

patient–physician partnership

uppfattningen av en mer robust 

patient-läkare partnerskap 

Uppfattningen av ett mer 

stabilt partnerskap 

Partnerskap

Partnerskap och 

delaktighetmore involvement ökad delaktighet ökad delaktighet Delaktighet
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Few reported … privacy 

concerns

Några rapporterade 

integritetsoro

Oro över integritet Integritet

IT-säkerhet och integritet
The majority of the patients … 

believe that the e-Health service 

is reliable and find the security 

satisfactory 

Majoriteten av patienterna... 

anser att e-hälsotjänsten är 

pålitlig och finner säkerheten 

tillfredsställande

Patienterna tycker e-

hälsotjänsten är säker och 

pålitlig 

Säkerhet


