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Abstrakt 

 

Målen att förbättra vårdkvalitén och patientsäkerheten möjliggörs med elektroniska 

patientjournaler genom att patientinformation utbyts mellan olika elektroniska journal-

system. Vårdpersonal, som läkare och sjuksköterskor, har ett behov av att ha tillgång 

patientinformation som finns i olika journalsystem. Patientinformation som vårdperson-

al upplever vara relevant när en patients vårdbehov ska kunna mötas. Ska vårdpersonal 

kunna ta del av en patients journal från olika vårdgivare påverkas möjligheten av olika 

utmaningar som uppstår när data ska delas.  

 

Inom litteraturen beskrivs det att det behövs en större förståelse för vårdpersonals 
behov och användning av patientjournaler. Vårdpersonal som dagligen generera och 
lagra information om sina patienter i sina journalsystem. Syftet med studien är att 
identifiera vilka utmaningar som påverkar vårdpersonals tillgång till den information 
som de är i behov av. Det genom att belysa hur läkare och sjuksköterskor hantera och 
använder sina journalsystem när data delas mellan olika vårdgivare. En kvalitativ metod 
har använts i syfte att få en ökad förståelse om ämnet där intervjuer har genomförts för 
insamling av material till resultatet.  
 

Resultatet visar att vad som menas som relevant information varierade mellan vård-
personal men behovet av få tillgång till varandras patientjournaler var densamma.  
Tillgången till patientinformation påverkas av olika utmaningar som studien har identi-
fierats. Utmaningar som lagar och regler när data ska utbytas mellan olika vårdgivare 
samt utmaningar som leder till effekten av att vårdpersonals arbetssätt påverkas i deras 
syfte att få tillgång till den information som de är i behov av.  
 

Nyckelord: Utmaningar, vårdgivare, vårdpersonal, journalsystem, behov, 

patientjournaler, tillgång, delning av data och information 
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Abstract  

 

The goals of improving care quality and patient safety are made possible by electronic 

patient records by exchanging patient information between different electronic journal 

systems. Healthcare professionals, such as doctors and nurses, have a need to have acc-

ess to patient information contained in different journal systems. Patient information as 

healthcare professionals is perceived to be relevant when a patient's care needs can be 

met. Should healthcare professionals be able to access a patient's journal from different 

healthcare providers, the possibility of various challenges that arise when data is 

exchanged will be affected. 

 

Within the literature it is described that there is a need for a greater understanding of 

the needs of healthcare professionals and the use of patient records. Healthcare profess-

ionals who daily generate and store information about their patients in their journal 

systems. The purpose of the study is to identify which challenges affect healthcare 

professionals access to the information they are in need of. This explains how doctors 

and nurses handle and use their journal systems when data is shared between different 

healthcare providers. A qualitative method has been used to gain an understanding of 

the subject where interviews have been conducted for the collection of material to the 

result. 

 

The result shows that what was meant as relevant information varied between health-

care staff, but the need for access to each other's patient records was the same. The 

availability of patient information is influenced by various challenges identified by the 

study. Challenges as laws and regulations when data is to be exchanged between diff-

erent healthcare providers as well as challenges that lead to the impact of healthcare 

professionals working methods on their purpose of accessing the information they are 

in need of. 

 

Keywords: Challenges, healthcare providers, healthcare professionals, journal systems, 

needs, patient records, access, data and information exchange 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras studiens ämnesområde och problemområde. Utvald litteratur 
används till att beskriva ämnets problemområde och avslutningsvis presenteras studiens 
frågeställning och syfte.  
 

Elektroniska patientjournaler är exempel på en applikation som används inom sjuk-
vården, vilket omfattar all dokumentation av en patients vårdhistoria i digitalt format 
(Lathal, Murthy & Sunitha, 2012). Elektroniska patientjournaler har fått en allt större roll 
då ett av målen är att förbättra vårdkvalitén och patientsäkerheten genom att utbyta 
patientinforma-tion mellan olika elektroniska journalsystem (Coorevits, Sundgren, Klein, 
Bahr, Claerhout, Daniel, Dugas, Dupont, Schmidt, Singleton, De Moor & Kalra, 2013). Det 
genom att förbättra tillgången till information vid alla tidpunkter i syfte att kunna ge den 
vård som en patient behöver (Latha et al., 2012). Elektroniska patientjournaler är ett stöd 
för vårdpersonal som, läkare och sjuksköterskor, att få tillgång till all den information som 
behövs om en patient samt stödja kommunikationen (Tola, Abebe, Gebremariam & Jikamo, 
2016). Vårdpersonals tillgång till patientinformation kräver att olika journalsystem kan 
dela data med varandra (Statens offentliga utredningar, 2016). Kohli och Tan (2016) 
belyser att data kan delas mellan olika vårdgivare, som sjukhus, vårdcentral och hemsjuk-
vård, om det finns en större förståelse för vårdpersonals behov och hur patientjournaler 
används. Vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor som dagligen genererar och lagra 
information om sina patienter i sina journalsystem.  
 
I Sverige finns det fortfarande system som är föråldrade och åtkomsten till elektronisk 
patientinformation mellan olika journalsystem är ännu mycket begränsad (Riksrevisionen, 
2011). Trots att patientdatalagen infördes 2008 som möjliggjorde att patientinformation 
kan delas. För läkare och sjuksköterskor, är tillgången till patientinformation stort då det 
är avgörande i sitt dagliga arbete att kunna möta det behov som en patient har (Sveriges 
offentliga utredningar, 2016). Många individer har idag behov av vård från olika vård-
givare, som sjukhus, vårdcentraler och hemsjukvård, som till exempel äldre med kroniska 
sjukdomar (Kohli & Tan, 2016; Swelife, 2016;). Patientinformationen följer inte alltid med 
patienten när hon förflyttar sig mellan nämnda vårdgivare. Möjligheten för läkare och 
sjuksköterskor att kunna ta del av en patients journal från andra vårdgivare kan påverkas 
av olika utmaningar som de står inför när data ska delas (Lu & Sinnot, 2016). En utmaning 
är att patienten måste ha gett sitt samtycke innan en journal kan läsas från en annan 
vårdgivare (Lu & Sinnot, 2016). Om inte vårdpersonal, som läkare och sjuksköterskor, har 
tillgång till patientinformation på grund av att det saknas samtycke blir det svårt att ge rätt 
behandlingar och risk för felmedicineringar finns (Sveriges offentliga utredningar, 2016).  
 
Möjligheten för läkare och sjuksköterskor att kunna möta en patients behov kräver också 
att data som samlas in är relevant och är av bra kvalité (Sunyaev & Chornyi, 2012). 
Relevant data beror på vilka behov som finns och vad vårdpersonal bedömer är kvalitativ 
data. En benämning av datakvalité är till exempel fullständighet, vilket innebär för läkare 
och sjuksköterskor, att all nödvändig information av patienter finns tillgänglig och att data 
är daterade och signerade (Tola et al., 2016). Är kvalitén dålig kan beteenden och arbets-
sätt påverkas negativt (Sunyaev & Chornyi, 2012; Tola et al., 2016; Pipino, Lee & Wang, 
2002). Det kan vara avgörande för patientsäkerheten och kvalitén på vården om det 
saknas en tillförlitlig dokumentation av patientinformation (Kolin & Tan, 2016). Det är 
också avgörande om det finns tillgång till rätt patientinformation, oavsett vem som har 
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dokumenterat informationen eller var informationen har dokumenterats (Riksrevisionen, 
2011). Till exempel kan det vara kritiskt gällande kunskap om kroniska sjukdomar eller 
svåra allergier hos en patient när rätt behandling ska väljas. Ska en läkare kunna ställa en 
diagnos finns det behov av att kunna samla in relevant patientinformation som sedan ska 
utvärderas (Sunyaev & Chornyi, 2012). I de flesta fall så är en patients vårdhistoria den 
viktigaste delen av den information som lagras.  
 
Det krävs en större förståelse för läkares och sjuksköterskornas behov gällande använd-
ningen av elektroniska patientjournaler innan data kan delas (Kohli & Tan, 2016). Dock 
finns det olika utmaningar som påverkar om data kan delas (Lu & Sinnot, 2016). Därför är 
det intressant att genomföra en studie som innebär att ta reda på hur patientinformation 
hanteras och delas mellan olika journalsystem och vårdgivare. Journalsystem som möjlig-
gör för läkare och sjuksköterskor att få tillgång till den information som de behöver. Det 
genom att få en tydligare bild över hur data och information hanteras samt vilka utman-
ingar som påverkar tillgången till information i deras journalsystem. Detta kommer att 
studeras genom att besvara följande frågeställning: 
 
Vilka utmaningar påverkar vårdpersonals tillgång till patientinformation från olika 
vårdgivare? 
  
Syftet är att identifiera vilka utmaningar som påverkar tillgången till patientinformation 
som vårdpersonal är i behov av. Det genom att belysa hur läkare och sjuksköterskor 
hantera och använder sina journalsystem när data delas mellan olika vårdgivare, som 
sjukhus, vårdcentraler och hemsjukvård.  
 

1.1 Avgränsningar 

Studien utgår från ett sociotekniskt perspektiv, vilket innebär att belysa hur journalsystem 
och vårdpersonal är relaterade till varandra samt hur det påverkar tillgången till 
patientinformation som vårdpersonal är i behov av.  
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2. Elektroniska patientjournaler och delning av data 

I detta avsnitt redogörs problemområdet och den litteratur som studien utgår ifrån. 
Litteraturstudien är uppdelad i fem olika områden; elektroniska patientjournaler, delning av 
data mellan journalsystem, relevant data och datakvalité, utmaningar med delning av data 
och patientinformation samt en avslutning som sammanfattar litteraturgenomgången.  

 

2.1 Elektroniska patientjournaler  

Integrerade elektroniska patientjournaler definieras som en “lagringsplats” för inform-
ation gällande hälsan om en patient där enbart behöriga användare har tillgång till 
informationen (Lathal et al., 2012; Sachdeva & Bhalla, 2012). Elektroniska patientjour-
naler omfattar all dokumentation av en patients vårdhistoria i digitalt format och är ett 
exempel på en applikation som används inom sjukvården (Lathal et al., 2012). Syftet är att 
stödja vården att bli mer effektiv och kvalitativ samt stödja datakvalitén (Coorevits et al., 
2013; Sunyaev & Chornyi, 2012). Informationen i elektroniska patientjournaler ska göra 
det möjligt att se hela vårdhistoriken om en patient (Kohli & Tan, 2016; Sachdeva & Bhalla, 
2012). Informationen ska vara samtidig, det vill säga att informationen kan ses vid ett och 
samma tillfälle om en patient samt att informationen ska användas till beslut om en pati-
ents framtida vård. När patientjournaler lagras elektroniskt är det möjligt att göra det 
lättillgängligt via World Wide Web (WWW) där informationen kan användas av till exem-
pel patienten själv eller av olika vårdgivare (Kohli & Tan, 2016; Sachdeva & Bhalla, 2012).  
 
Det finns flera fördelar med elektroniska patientjournaler utöver ovan, nämligen att det 
kan säkra integritet och sekretess, minska medicinska fel och kostnader och att det kan 
användas som beslutsstöd (Lathal et al., 2012). En patients journal innehåller information 
om vilken typ av behandling, patientens sjukdomshistoria, livsstil, receptbelagd medicin, 
provresultat, försäkringsbolag, myndigheter samt vilka vårdgivare som har åtkomst till 
patientens journaler (Lathal et al., 2012). En läkare som får tillgång till en elektronisk 
dokumentation kan påskynda en behandling med snabb åtkomst av digitala data (Kardas 
& Turhan, 2005). Elektroniska patientjournaler möjliggör att informationen kan användas 
som rätt information i rätt händer vid rätt tidpunkt och stödja patientens vård (Lathal et 
al., 2012) Till exempel kan det vara kritiskt gällande kunskap om kroniska sjukdomar eller 
svåra allergier hos en patient när rätt behandling ska väljas (Riksrevisionen, 2011). Ska en 
läkare kunna ställa en diagnos krävs det en insamling av patientinformation om en patient 
vilket sedan ska kunna utvärderas (Sunyaev & Chornyi, 2012). En patients vårdhistoria är i 
de flesta fall den viktigaste delen av den information som lagras.  
 
I elektroniska patientjournaler så registreras också den tid när händelser sker och gör det 
möjligt att lagra information från olika episoder och vårdgivare (Lathal et al., 2012). Det 
krävs datorprogram som klarar av fångar upp data vid den tid och plats som vården ges 
oavsett om det är på ett sjukhus eller på en vårdcentral som exempel. Då skulle det vara 
möjligt att lättillgängligt få tillgång till all vårdhistoria om en patient vid alla tidpunkter 
som stöd vid diagnoser och behandlingar (Lathal et al., 2012). Det genom att få tillgång till 
all information från alla läkare och sjuksköterskor som patienten har haft kontakt med. De 
flesta elektroniska patientjournalsystem är utformade att kombinera data från stora stöd-
tjänster som till exempel apotek, laboratorium och röntgen samt kliniska komponenter 
som vårdplaner, medicinering samt läkarordination (Lathal et al., 2012). Antalet inte-
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grerade komponenter och funktioner som är involverade är beroende av datastrukturer 
och system som införts av systemleverantörer.  

 

2.2 Delning av data mellan journalsystem 
 

I Sverige infördes möjligheten att dela patientinformation mellan olika vårdgivare 2008 
med patientdatalagen. Dock finns det fortfarande system som är föråldrade och åtkom-
sten till elektronisk patientinformation mellan olika journalsystem är ännu mycket be-
gränsad (Riksrevisionen, 2011). Många individer, som till exempel äldre med kroniska 
sjukdomar har idag behov av vård från vårdgivare som sjukhus, vårdcentraler och hem-
sjukvård (Kohli & Tan, 2016; Swelife, 2016). När en patient förflyttar sig mellan dessa 
vårdgivare följer inte alltid patientinformationen med. Patientinformation som innehåller 
personlig information, förväntas användas på ett etiskt och konfidentiellt sätt (Lu & 
Sinnott, 2016).  
 
Processen att dela data stödjs när två aspekter tas hänsyn till. Uppgifter om en patients 
hälsa består av både identifierbar information, som till exempel personnummer och icke 
identifierbar information, som till exempel sjukdomshistoria (Lu & Sinnott, 2016). Innan 
uppgifterna kan användas av vårdpersonal eller lagras hos en vårdgivare så krävs det 
oftast ett samtycke från patienten. Samtycke som innebär att patienten godkänner att 
personliga uppgifter får användas och lagras (Lu & Sinnott, 2016). När patienten har gett 
sitt samtycke är det lättare att hantera den data som finns om en patient. Tillgången till 
data kräver också att det finns en access channel, vilket är den andra aspekten som behövs 
tas hänsyn till (Appari & Johnson, 2010; Lu & Sinnott, 2016). I moderna sjukvårdsystem 
hanteras patientdata av flera olika användare för specifika ändamål, både inom och mellan 
olika vårdgivare (Appari & Johnson, 2010). Patientdata behöver skyddas från otillåten 
dataåtkomst samtidigt som behöriga ska kunna ha tillgång till relevant patientdata. Det 
behövs också väl utvecklade regler och policys gällande sekretess och personlig integritet 
när data ska hanteras (Appari & Johnson, 2010).  
 
I studien framkom det att det finns lagar och förordningar som påverkar hur data kan 
delas mellan olika vårdgivare. Det finns styrdokument som vårdpersonal måste förhålla 
sig till i syfte att förbättra patientsäkerheten. Det som framkom var att även om åtkom-
sten till patientinformation idag är begränsad mellan olika journalsystem (Riksrevisionen, 
2011), finns det idag en möjlighet att kunna se och dela data mellan olika vårdgivare. I 
Sverige finns en så kallad nationell patientöversikt (NPÖ), som möjliggör att behörig 
vårdpersonal kan ta del av journalinformation som är registrerat hos vårdgivare som 
sjukhus, vårdcentraler och hemsjukvård [1]. Det finns även möjlighet att få ta del av 
privata aktörer via NPÖ om patienten har gett sitt samtycke. Förutom samtycke krävs det 
också att som vårdpersonal ha en patientrelation annars är det inte tillåtet att läsa en 
patients journal [2]. Dock kan tjänsten öppnas utan patientens samtycke om patienten i 
nödsituationer inte kan ge sitt samtycke. Patienten kan också spärra informationen så att 
inte någon annan vårdgivare ska kunna se det [1].  
 
När en läkare eller sjuksköterska ska läsa något i NPÖ så registreras det och loggas, vilket 
också patienten ha rätt att ta del av. Vårdpersonal har informationsplikt vilket innebär att 
informera om patienten är ansluten till NPÖ och varför samt även informera om vilka 
andra vårdgivare som har tillgång till uppgifterna [2]. I studien framkom det även att 
sjukhus och vårdcentraler, som tillhör en gemensam region, är så kallade “producenter” 
och är ansvariga att lägga upp information om sina patienter i NPÖ. Hemsjukvården som 
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tillhör kommunen är så kallade “konsumenter” och kan bara ta del av information från 
andra vårdgivare via NPÖ. Det finns också regler som avgör hur mycket vårdpersonal kan 
se i en journal. Det framkom även i studien att varje region som använder sig av NPÖ ska 
enskilt bestämma vilken patientinformation som olika vårdgivare får ta del av. Information 
som varje region tycker är av relevans att visa för andra vårdgivare.  
 

2.3 Relevant data och datakvalité 

Data som samlas in och dokumenteras i elektroniska patientjournaler behöver vara 
relevant och var av bra kvalité (Sunyaev & Chornyi, 2012). Det genom att möjliggöra för 
läkare och sjuksköterskor att möta en patients behov och ge den vård som behövs. Det 
finns tre dimensioner av datakvalité, vilka är exakthet, fullständighet och punktlighet 
enligt Haug och Arlbjorn (2011). Att de väljer just dessa dimensioner beror på vad 
empiriska studier och litteraturen har framfört. Litteraturen visar också att det inte finns 
någon generell enighet om datakvalité och dess exakta definition men just dessa är en av 
de mest använda dimensionerna (Wang & Wang, 1994). Även Wang, Storey och Firth 
(1995) har utgått ifrån litteraturen och samlat in vilka som är de mest citerade data-
kvalitets dimensioner. Där exakthet, fullständighet och punktlighet är några av de mest 
citerade. Kohlin och Tan (2016) belyser att vårdpersonal, som läkare och sjuksköterskor, 
har ett behov av att data ska vara exakt och att data som skrivs in i journaler är exakt och 
fullständigt. Som till exempel att journaler fylls i med primär diagnos, testresultat och 
behandlingar. Nedan beskrivs innebörden av datakvaliteterna som nämndes ovan:  
 
Exakthet är en datakvalité beskriver den grad av överensstämmelse mellan den inform-
ation som finns i systemet och med det som finns i verkligheten (Batini & Scannapieca, 
2006). Det innebär i vilken utsträckning uppgifterna är korrekta och tillförlitliga (Batini, 
Cappiello, Francalanci & Maurino, 2009). Till exempel är det viktigt för läkare och sjuk-
sköterskor att det som står på en medicinlista stämmer med det som är ordinerat (Chan, 
Jinnet, Fowles & Weiner, 2010). En annan benämning av datakvalité är fullständighet, 
vilket innebär i vilken utsträckning data saknas och vilken betydelse data har som finns 
(Pipino et al., 2002). För läkare och sjuksköterskor innebär det om all nödvändig informa-
tion om patienter finns tillgänglig och att data är daterade och signerade (Tola et al., 2016). 
Saknas tillförlitlig dokumentation av patientinformation kan detta påverka patientsäker-
heten och kvalitén på vården (Kolin & Tan, 2016). Är datakvalitén dålig kan det vara en 
utmaning för läkare och sjuksköterskor att kunna ge bra vård och behandlingar. Punktlig-
het som är den tredje dimensionen av datakvalité som innebär hur väl data är aktuell och 
uppdaterad beroende på vad data ska användas till (Pipino et al., 2002). Det kan innebära 
hur snabbt data skrivs in i en patientjournal efter varje möte med en patient (Puttkammer, 
Baseman, Devine, Valles, Hyppolite, Garilus, Honoré, Matheson, Zeliadt, Yuhas, Sherr, 
Cadet, Zamor, Pierre & Barnharta, 2016). Eller hur snabb patientinformationen kan delas 
mellan olika vårdgivare (Furukawa, Patel, Charles, Swain & Mostashari, 2013).  

 
Det krävs en insamling av relevant patientinformation som sedan ska utvärderas om en 
läkare ska kunna ställa en diagnos (Sunyaev & Chornyi, 2012). Oftast så är en patients 
vårdhistoria den viktigaste delen av den information som lagras. Datakvalité handlar om 
att det data som används är avsedd för till exempel beslutsfattande och planering (Red-
man, 2011). Datakvalité är nära relaterad till användaren, som till exempel vårdpersonal, 
som ska använda den data finns och avgör då om data är relevant. Det kan vara så att 
samma data vid olika tillfällen och användningsområden kan ha olika kvalité när det data 
som används möter olika specifika behov (Redman, 2011). Det finns ingen tydlig 
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dimension på vad datakvalité innebär utan det kan variera beroende på hur och när data 
används. Datakvalité speglar sig i det behov och erfarenheter som läkare och sjuksköter-
skor har och bedömer dem att kvalitén på data är dålig så kommer också deras beteende 
och arbete att påverkas (Sunyaev & Chornyi, 2012).  
 

2.4 Utmaningar med delning data och patientinformation 

Insamling, lagring och hantering av data om privatpersoner i informationssystem är 
rutinuppgifter i många offentliga organisationer (Otjacqes, Hitzelberger & Feltz, 2007). 
Genom en snabbare och enklare datainsamling kan mer data genereras och lagras i 
databaser (Otjacqes et al., 2007). Oftast är det nödvändigt med utbyte och delning av data 
mellan organisationer som till exempel inom den offentliga sektorn som stöd för kommun-
ikation. Dock finns det utmaningar som påverkar hur mycket och vilken data som får delas 
(Otjacqes et al., 2007). Det händer att individer, som till exempel äldre med kroniska 
sjukdomar, behöver hjälp från olika vårdgivare, som sjukhus, vårdcentral och hemsjuk-
vård, vilka arbetar oberoende av varandra (Cowie, Blomster, Curtis, Duclaux, Ford, Fritz, 
Goldman, Janmohame, Kreuzer, Leenay, Michel, Ong, Pell, Southworth, Stough, Thoenes, 
Zannad & Zalewski, 2017; Kohli & Tan, 2016; Swelife, 2016). Dessa patienter kan ha mer 
än en patientjournal som inte är länkade till varandra och följer inte patienten när hon 
förflyttar sig mellan dessa olika vårdgivare. Vilket kan vara en utmaning för läkare och 
sjuksköterskor att få tillgång till information om en patient som finns lagrad hos en annan 
vårdgivare (Cowie et al., 2017).  
 
En annan utmaning är att relatera till ekonomiska, kulturella, juridiska och organisatoriska 
frågor som uppstår när icke samarbetande organisationer delar känsliga patientuppgifter 
med varandra (Adler-Milstein & Jha, 2014). Frågor gällande olika budgetar, olika kultur 
och hur data hanteras, vilka lagar och regler som finns gällande datadelning mellan organ-
isationer samt om organisationen i sig är villig och har möjlighet att dela data med andra 
organisationer. En annan utmaning med att dela patientinformation mellan olika journal-
system är att det krävs ett samtycke från patienten (Lu & Sinnott, 2016). Insamling av 
uppgifter är tekniskt lätt om det inte sker något samtycke när data samlas in i elektronisk 
form (Otjacqes et al., 2007). Ett problem som kan uppstå vid samtycke är när en patient 
själv inte har möjlighet att ge samtycke om information ska kunna delas med andra (Sveri-
ges Offentliga Utredningar, 2016). Ett annat problem är att läkare och sjuksköterskor inte 
får tillgång till patientinformation som möjliggör att rätt vård och behandlingar kan ges. 
När en patient har gett sitt samtycke ska patienten också informeras om det finns möjlig-
het för andra att få ta del av journalen (Sveriges offentliga utredningar, 2016). Saknas det 
ett samtycke från patienten blir det en utmaning för vårdpersonal, som läkare och sjuk-
sköterskor, att kunna ge rätt behandlingar och risk för felmedicineringar finns. Det är 
också avgörande om vårdpersonal inte har tillgång till rätt patientinformation oavsett vem 
som har dokumenterat informationen eller var informationen har dokumenterats (Riks-
revisionen, 2011). Då det kan vara kritiskt gällande kunskap om till exempel kroniska 
sjukdomar och svåra allergier när rätt behandlingar ska väljas om inte olika elektroniska 
journalsystem kan dela data med varandra. För en läkare blir det en utmaning när en 
diagnos ska ställas om det inte går att hämta patientinformation från källor, som andra 
journalsystem och vårdgivare, som patienten har haft kontakt med (Sunyaev & Chornyi, 
2012).  
 
Idag är frågorna gällande säkerhet och personlig integritet en av de dominerande frågorna 
gällande delning av data mellan olika system (Appari & Jouhnsson, 2010). Det behövs väl 
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utvecklade regler och policys när data gällande sekretess och personlig integritet ska 
hanteras. En utmaning är att skydda patientdata från otillåten dataåtkomst samtidigt som 
de som har behörighet ska ha åtkomst till data som de behöver (Appari & Jouhnsson, 
2010). Möjligheten att dela data avgörs om patienten har gett sitt samtycke. Går det inte 
att dela data mellan olika journalsystem kan detta leda till informationssilos, där informa-
tion om en patient enbart kommer att lagras hos den vårdgivare som gett vård och be-
handling (Appari & Jouhnsson, 2010). För de andra vårdgivarna blir det en utmaning att 
inte få tillgång till denna information och risken finns för felbehandlingar om informa-
tionen är otillräcklig (Sveriges offentliga utredningar, 2016).  
 

2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Det krävs en större förståelse för läkares och sjuksköterskornas behov gällande använd-
ningen av elektroniska patientjournaler som möjliggör att data kan delas (Kohli & Tan, 
2016). Läkare och sjuksköterskor behöver tillgång till relevant patientinformation och att 
data är av bra kvalité för att kunna möta de behov som en patient har (Sunyaev & Chornyi, 
2012). Relevant information som beror på vilka behov som finns och vad vårdgivarna 
bedömer är kvalitativ data. Kvalitativ data som ska vara exakt, fullständigt och punktligt 
(Haug & Arlbjorn, 2011). Vilket innebär att uppgifterna ska vara korrekta och tillförlitliga 
(Batini et al., 2009), att all nödvändig information om patienter finns tillgänglig (Tola et al., 
2016) samt att data är aktuell och uppdaterad beroende på vad data ska användas till 
(Pipino et al., 2002). Dock finns det olika utmaningar som påverkar hur mycket och vilken 
data som får delas (Otjacqes et al., 2007). En utmaning är när data ska delas mellan icke 
samarbetande organisationer är frågor som uppstår gällande ekonomi, kultur, juridik och 
organisation (Adler-Milstein & Jha, 2014). Andra utmaningar är att patienten måste ge sitt 
samtycke innan data delas (Lu & Sinnott, 2016), samt att patientdata behöver skyddas från 
otillåten dataåtkomst (Appari & Jouhnsson, 2010). En annan utmaning är om det inte går 
att dela data mellan olika vårdgivare och journalsystem kan detta leda till informations-
silos. Informationssilos blir en utmaning när vårdpersonal inte kan ta del av varandras 
patientinformation (Appari & Jouhnsson, 2010).  
 
I studien framkom det att det finns lagar och förordningar som påverkar hur data kan 
delas mellan olika vårdgivare. I syfte att förbättra patientsäkerheten måste vårdgivarna 
förhålla sig till styrdokument och förordningar. Det framkom att vårdgivarna använder sig 
av NPÖ i syfte att se data från andra vårdgivare. Dock krävs det ett samtycke från 
patienten som avgör om vårdpersonal få ta del av patientinformation i de journaler som 
finns. I studien framkom det även att den information som kan ses i NPÖ är något som 
varje region i Sverige själva avgör som de anser vara relevant för andra vårdgivare. När 
det är regionen som är ansvariga att lägga upp information i NPÖ. 
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3. Metod  

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt. Avsnittet redogör för metodval, 
litteraturstudie - Elektroniska patientjournaler och delning av data, studiens urval av 
respondenter och verksamheter, insamling av data, analysmetod, metodkritik samt vilka 
etiska överväganden som gjorts.  
 

3.1 Metodval och forskningsansats 

Studiens frågeställning är: Vilka utmaningar påverkar vårdpersonals tillgång till 
patientinformation från olika vårdgivare? En kvalitativ metod valdes ut i syfte att kunna 
genomföra studien och svara på frågeställningen. Metoden valdes för dess möjlighet att ge 
en större förståelse inom området samt kunna studera hur och vad en person säger i en 
specifik miljö. Som Kohlin och Tan (2016) belyser om så behövs det en större förståelse 
för olika intressenters behov, som läkare och sjuksköterskor, och hur dem använder 
patientjournaler. Dock finns det olika utmaningar som påverkar om data kan delas enligt 
Lu och Sinnot (2016). En kvalitativ metod möjliggör att få en förståelse för vilka utma-
ningar som finns för vårdpersonal att få tillgång till den patientinformation som dem 
behöver samt hur journalsystemen används. Att genomföra en kvalitativ studie kan möj-
liggöra att få inblick i olika förhållanden och öka förståelsen om hur individer fungerar i 
den miljö som dem vistas i, vilket Myers (2013); Hesse-Biber (2010); Ritchie och Lewis 
(2003) belyser om. Intervjuer genomfördes för insamling av detaljrik data i syfte att kunna 
genomföra studien och svara på frågeställningen. Genom intervjuer kunde data från tio 
respondenter samlas in, vilka arbetar hos olika vårdgivare inom sjukvården, nämligen på 
sjukhus, vårdcentral och inom hemsjukvården. En tolkande ansats användes i syfte att 
förstår hur data delas mellan nämnda vårdgivare samt för att få en förståelse om det som 
respondenterna framförde under sina intervjuer. Enligt Myers (2013) möjliggör en tolk-
ande ansats att få en större förståelse för den data som samlats in. En tolkande ansats möj-
liggjorde också att få en förståelse hur system och sociala aktiviteter är relaterade till var-
andra och hur det påverkar tillgången till den information som vårdpersonal är i behov av.  
 

3.2 Litteraturstudie - Elektroniska patientjournaler och delning av data 

En litteraturstudie gjordes för insamling av kunskaper inom valt område i syfte att kunna 
genomföra studien och svara på frågeställningen samt belysa det som andra forskare har 
skrivit om ämnet. Den första sökningen efter litteratur inom området gjordes med anled-
ning att få en övergripande bild inom ämnets innehåll gällande delning av data och 
information mellan olika journalsystem samt vilka utmaningar som påverkar detta.  
 
Insamling av litteratur genomfördes via sökmotorn Google Scholar där sökning av 
vetenskapliga artiklar gjordes. Sökningar efter litteratur och artiklar genomfördes även i 
Högskolan i Halmstads söktjänst Onesearch samt i databaser som ACM Digital Library, 
Emerald och IEEE Xplore. Även sökningar gjordes i informatikjournaler som Journal of 
Management Information Systems, European Journal of Information Systems och MIS 
Quarterly för att hitta information om sjukvård relaterad till informatik och datadelning. 
Olika kombinationer av sökord användes för insamling av information inom området. 
Framförallt hittades litteratur från sökorden Electronic Health Record, sharing patient data, 
health information exchange och information silos in healthcare. De artiklar som valdes ut i 
Google scholar var bland de artiklar som var mest citerade kring ämnet om elektroniska 
patientjournaler och informationsdelning. Av de artiklar som hittades lästes artiklarnas 
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abstract och resultat igenom för en inblick om vad författarna ville framföra kring ämnet. 
Av de artiklar som valdes ut söktes även litteratur från artiklarnas referenslistor ut för en 
utökning av information inom området. Möjligheten att hitta information om svensk sjuk-
vård och gällande ämnet om elektroniska patientjournaler var det främst från hemsidor 
som Socialstyrelsen, vårdguiden, Regeringen och Sveriges riksdag. Där hittades dokument 
från Sveriges offentliga utredningar och Riksrevisionen. Sveriges offentliga utredningar 
och Riksrevisionen har gjort utredningar gällande vårdens effektivitet. I deras utredningar 
beskriver de bland annat vilka brister det finns mellan sjukvårdens olika system som till 
exempel om tillgången till patientinformation mellan olika vårdgivare. I studien framkom 
det att det finns styrdokument och förordningar som NPÖ vilket möjliggör för vårdgivare 
att kunna ta del av varandras journalinformation. Styrdokument som vårdpersonal måste 
förhålla sig till i syfte att förbättra patientsäkerheten. Vid insamling av litteratur inom 
området har det framkommit artiklar som hänvisar till styrdokument och förordningar 
som på olika sätt påverka vårdens effektivitet eller tillgången till patientinformation. En 
artikel är Information security and privacy in healthcare: current state of research av 
Appari och Johnson (2010). I artikeln beskriver Appari och Johnson (2010) om hotet mot 
hälsoinformation och personlig integritet i USA. Appari och Johnson (2010) hänvisar till 
att det finns förordningar som styr hur personlig information ska hanteras. Förordningar 
som Health Insurance Portability and Account-ability Act (HIPAA) som ska förbättra 
patientsäkerheten. I olika artiklar var styrdokument vanligt att hänvisas till när det 
reglerar hur patientinformation ska hanteras.  
 
Resultatet från litteraturstudien delades upp i fyra olika områden, nämligen; elektroniska 
patientjournaler, delning av data mellan journalsystem, relevant data och datakvalité samt 
utmaningar med delning av data och patientinformation. Det första området som handlar 
om elektroniska patientjournaler beskriver den kontext som studien utgår ifrån. Delning av 
data mellan journalsystem syftar till att beskriva det som möjliggör att data idag kan delas 
mellan olika system samt vad som krävs innan data kan delas. Det tredje området relevant 
data och datakvalité syftar till att ge en förståelse om behovet av relevant data. Till exem-
pel om läkare och sjuksköterskor ska kunna ge en bra patientvård behöver en organisation 
ta i tu med hur användarna arbetar med data som finns och vad datakvalité innebär för 
dem (Sunyae & Chornyi, 2012). Det sista området, utmaningar med delning av data och 
patientinformation, ger en förståelse om vad som påverkar tillgången till information som 
vårdpersonal är i behov av. Till exempel krävs det ett samtycke från patienten innan data 
och information kan delas (Lu & Sinnott, 2016). Dessa områden ligger till grund för den 
intervjuguide som användes ute i organisationerna genom att ta reda på vilka utmaningar 
som påverkar tillgången till patientinformation som vårdpersonal är i behov av. Det genom 
att belysa hur läkare och sjuksköterskor hantera och använder patientinformation i sina 
journalsystem i syfte att få tillgång till den information som de behöver. Frågorna i inter-
vjuguiden är framtagna utifrån den teori som beskrivits ovan i syfte att få kunskap om hur 
data och patientinformation mellan olika journalsystem och vårdgivare delas. Intervju-
guiden med eventuella följdfrågor med stöd från teorin presenteras som en bilaga i 
arbetet, se Bilaga 1.  
 

3.3 Urval av respondenter och verksamheter  

Syftet är att identifiera vilka utmaningar som påverkar tillgången till patientinformation 
som vårdpersonal är i behov av. Det för att kunna genomföra studien och svara på fråge-
ställningen: Vilka utmaningar påverkar vårdpersonals tillgång till patientinformation från 
olika vårdgivare? Läkare och sjuksköterskor valdes ut som respondenter för förståelsen 
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för vilka behov som finns av att ha tillgång till relevant patientinformation. Läkarna och 
sjuksköterskorna arbetar hos olika vårdgivare, som sjukhus, vårdcentral och inom 
hemsjukvården. Anledningen att respondenterna valdes från dessa tre vårdgivare var att 
få en förståelse för hur patientinformation delas och hanteras mellan olika vårdgivare och 
deras journalsystem. Enligt Lathal et al. (2012) ska all information helst fås tillgång till från 
alla läkare och sjuksköterskor som en patient har haft kontakt med.  
 
Läkare och sjuksköterskor är den grupp av respondenter som studien utgår ifrån för att 
förstå deras behov av att ha tillgång till relevant information från olika vårdgivare. Kravet 
för deltagandet i studien var att respondenterna dagligen arbetar i informationshanter-
ingssystem och ska ha en god systemvana. Det med anledning att kunna förstå hur data 
och information mellan olika system och vårdgivare fungerar. Två respondenter från varje 
vårdgivare valdes ut, en läkare och en sjuksköterska från ett sjukhus för deras inblick om 
hur data och information i systemen hanteras och delas. En läkare och en sjuksköterska 
från en vårdcentral som dagligen möter olika patienter och gör olika anteckningar i sitt 
journalsystem samt två sjuksköterskor från hemsjukvården som dagligen har en kontakt 
med sina patienter. Genom att intervjua läkare och sjuksköterskor från olika vårdgivare 
kan det ge en tydligare bild över hur data och information delas mellan deras journal-
system. Miljön som respondenterna befinner sig i kan förstås bättre genom att få prata 
med människor vilket Myers (2013) belyser om samt att det är viktig att lyssna och 
försöka förstå människor utifrån deras perspektiv (Holloway & Galvin, 2016).  
 
Även fyra respondenter, där två jobbar som IT-samordnare, en som systemförvaltare och 
en som systemadministratör, valdes ut. Respondenterna valdes ut i syfte om att få en tyd-
ligare bild över hur systemen fungerar och hur data delas. En IT-samordnare jobbar med 
systemet på sjukhuset, en IT-samordnare jobbar med systemet ute på vårdcentralen samt 
en systemförvaltare och en systemadministratör som arbetar med journalsystemet inom 
hemsjukvården. Respondenterna är anonyma i studien och fiktiva namn har använts samt 
var vårdgivarna finns nämns inte. En sammanställning av respondenterna presenteras i 
tabellen nedan:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.4 Insamling av data  

Insamling av data bestod av kvalitativa intervjuer för möjligheten att kunna samla in data 
till resultatet. Kvalitativa intervjuer har genomförts med anledning att kunna gå ut och 
träffa respondenterna personligen i deras miljö som de arbetar i. Syftet med att genomföra 
intervjuer var att få en förståelse om hur data och patientinformation delas mellan olika 

Respondent Vårdgivare Befattning 
Adam Sjukhus Sjuksköterska 
Annika  Sjukhus Läkare 
Bertil Vårdcentral Sjuksköterska 
Beatrice Vårdcentral Läkare 
Carin  Hemsjukvård Sjuksköterska 
Carl Hemsjukvård Sjuksköterska 
   
David Sjukhus IT-samordnare/Medicinsk sekreterare  
Daniella Vårdcentral IT-samordnare/Medicinsk sekreterare 
Daniel Hemsjukvård Systemförvaltare 
Dan Hemsjukvård Systemadministratör 
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vårdgivare och journalsystem. Genom att genomföra intervjuer möjliggör det att få 
respondenternas perspektiv inom området och deras syn på hur detta fungerar (Seidman, 
2013). Det med anledning att få en ökad förståelse om den miljö som individerna befinner 
sig i, vilket Myers (2013) belyser om. Intervjun rörde sig fritt utanför den sammanställda 
intervjuguiden då det uppstod nya frågor och uppföljningsfrågor beroende på vad re-
spondenterna hade svarat. Denna intervjumetod möjliggjorde att respondenterna kunde 
utveckla sina svar vid olika uppföljningsfrågor vilket bidrog till att mer data kunde samlas 
in. Likt det som Bryman (2011) och Whiting (2008) beskriver om en kvalitativ intervju så 
kan frågorna variera i ordningsföljd och behöver inte vara så strukturerade. Intervjuerna 
spelades in med tillåtelse från respondenterna som sedan i efterhand transkriberades och 
analyserades. Anledningen var att inte missa något som framfördes men även likt det som 
Bryman (2011) belyser om att kvalitativa intervjuer så spelas det oftast in i syfte att veta 
vad den intervjuade har sagt. 
 
Intervjuerna genomfördes var för sig med åtta av tio respondenter då de skulle ge sin egen 
bild över deras behov om tillgången till relevant patientinformation. En intervju genom-
fördes som en gruppintervju efter respondenternas önskemål. Med tillåtelse genomfördes 
intervjuerna på respondenternas arbetsplats i syfte att få träffa dem personligen. Förstå-
elsen kan bli större för den miljö som individerna befinner sig i (Myers, 2013). Intervju-
erna tog ca 45-70 minuter var att genomföra beroende på vad respondenterna svarade och 
framförde från intervjufrågorna. Liknande frågor ställdes till alla respondenter. Dock till 
läkarna och sjuksköterskorna ställdes fler frågor gällande deras behov av information och 
hur dem får tillgång till det. Respondenterna tillfrågades om intervjun fick spelas in och 
med tillåtelse spelades åtta av nio intervjuer in för senare transkribering och analysera det 
som sagts. En respondent ville inte att intervjun skulle spelas in så istället gjordes anteck-
ningar under tiden. Syftet med att spela in och transkribera intervjuerna var att ingen data 
skulle gå förlorad samt att det var lättare att gå tillbaka för att få en tydligare förståelse 
över det som framförts av respondenterna. Även med inspelade och transkriberade inter-
vjuer så upptäcktes det några oklarheter med det som framförts. Till exempel kunde det 
framkomma att respondenterna inte kunde se viss information i sina system på grund av 
olika behörigheter. Hur detta fungerade kunde ibland vara oklart. En tydligare bild över 
vad respondenterna ville ha sagt behövdes och detta genomfördes med uppfölj-
ningsfrågor via mail. Två respondenter, en IT-samordnare och en sjuksköterska inom 
hemsjukvården, kontaktades via mail med anledning att respondenterna skulle få frågorna 
skriftligt. I samband med tre intervjuer, en med en IT-samordnare på sjukhuset, med en 
sjuksköterska inom hemsjukvården och med en läkare på vårdcentralen, skulle de förklara 
hur systemet fungerade. De demonstrerade systemet snabbt i syfte att tydliggöra det som 
dem ville framföra. När dem visade systemet gav det också en tydligare bild om hur 
respondenterna får tillgång till information i deras journalsystem.  
 

3.5 Analysmetod 

Den analysmetod som har använts för att analysera den data som samlats in var tematisk 
analys. Syftet till att använda sig av en tematisk analys var att kunna identifiera och ana-
lysera återkommande mönster i data som samlats in genom kodning, vilket Myers (2013) 
och Braun och Clarke (2006), syftar till att metoden möjliggör. I studien samlades data in 
från tio respondenter, vilka arbetar hos olika vårdgivare inom sjukvården. Analysmetoden 
var ett stöd i studien genom att reducera det insamlade materialet till att blir mer hant-
erbart genom att ta bort det data som inte var av relevans genom att dela upp liknande och 
återkommande data i olika teman. Som exempel på återkommande data var användning av 
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olika system och att patienten måste ge sitt samtycke innan data kan hämtas från olika 
vårdgivare. När mycket data samlas in från flera respondenter in kan det vara av 
nödvändighet att använda sig av en tematiska analys som möjliggör att det blir lättare att 
finna mönster och likheter i data, vilket Guest, Mcqueen och Namey (2012) belyser om.  
 
Genom att spela in intervjuerna var syftet också att få ned det i text, genom transkri-
bering, i syfte att underlätta analysen när det finns på papper. Genom att få ned det på 
papper var det lättare att dela in data i med liknande mönster genom kodning, som är en 
del av den tematiska analysen. Kodningen var en hjälp till att reducera det insamlade mat-
erialet samt hitta mönster i data. Varje transkriberad intervju analyserades var för sig och 
fick en varsin färgkod med anledning att veta från vilken respondent koden kommer ifrån 
när koderna sedan sorterades i liknande mönster och teman. Braun och Clarke (2006) 
belyser att kodning är en del av den tematiska analysen genom att kunna hitta mönster i 
data. Varje kod representerade ett ord, en mening eller ett stycke av det material som ana-
lyserats, vilket också Guest et al. (2012) belyser om. Det kunde vara stycken som beskrev 
hur systemen fungerade eller ord som samtycke och behörighet. Med kodning kunde data 
analyseras mer noggrant och liknande data kunde sedan delas in i olika teman. Med en an-
vändning av tematisk analys möjliggjordes att fyra teman kunde växa fram från det insam-
lade materialet. Det insamlade materialet kunde delas in i teman som; beskrivning av kom-
munikation mellan system och vårdgivare, behörighet och tillgång till patientinformation, 
samtycke och uppföljningar till NPÖ samt dubbeldokumentation och informationssökning, 
vilket presenteras som studiens resultat.  
 
För att kunna genomföra analysen och strukturera den lästes resultatet igenom i syfte att 
hitta teman som inte lyfts fram tidigare. I analysen är materialet strukturerad och upp-
delad utifrån varje vårdgivare i studien. Anledningen var att tydliggöra hur vårdpersonal 
inom varje vårdgivare få tillgång till den information som de är i behov av samt vilka 
utmaningar som de möter. Analysen delades upp i: Hemsjukvård – Uppföljning och inte-
gration av system, Sjukhuset – Regionalt ansvar om tillgänglig information samt Vård-
centralen – Fördel med ett gemensamt journalsystem. I resultatet presenteras vilka system 
som vårdpersonal inom hemsjukvården använder sig av samt vilka system som måste 
följas upp samt vilka system som är integrerade med varandra, vilket blev som ett tema i 
analysen, Hemsjukvård – Uppföljning och integration av system. Resultatet presenterar att 
vårdpersonal inom sjukhuset berättar om regionalt ansvar över vilken information som 
fick visas i ett visst system, vilket blev som ett andra tema i analysen, Sjukhuset – Regionalt 
ansvar om tillgänglig information. Resultatet visar även att respondenterna på vårdcen-
tralen framför att det är en fördel att ha ett gemensamt journalsystem då tillgången på 
information blir lättare på detta sätt, vilket blev som sista tema i analysen, Vårdcentralen – 
Fördel med ett gemensamt journalsystem.  
 
När analysen genomfördes på det insamlade materialet framförde respondenterna en 
komplex bild över hur journalsystemen mellan verksamheterna fungerade och hur data 
hanterades. Bland annat framkom det att journalsystemen var anslutna till andra system 
som användes som stöd för läkare och sjuksköterskor i deras arbete genom att få tillgång 
till den information som dem behövde. Bilden över vilka system som användes samt hur 
data och information delas mellan dessa system och vårdgivare blev tydligare när en 
mindmap gjordes. Med en mindmap underlättades arbetet med analysen samt samman-
ställningen av resultatet, se bilaga 2.  
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3.6 Metodkritik och diskussion 

Kontaktpersoner inom sjukvården har hjälpt till att hitta lämpliga respondenter i syfte att 
hjälpa till med studien samt att kunna besvara intervjufrågorna inom vald område. Svaren 
från respondenterna kan ha påverkats av att de vet att det fanns kontaktpersoner som vi-
sste vilka som skulle delta i studien samt att kontaktpersonen visste vilka som skulle delta, 
respondenterna blir inte anonyma på detta sätt. Respondenterna informerades om att 
denna risk fanns innan intervjuerna påbörjades i syfte att göra dem medvetna om risken. 
Dock kan det ha påverkat det som respondenterna ville framföra om de inte är anonyma 
på detta sätt. Trots detta så kunde ändå en rik data samlas in vilket inte tros ha påverkat 
resultatet.  
 
När frågor gällande datakvalité ställdes till läkarna och sjuksköterskorna så fick frågorna 
definieras ytterligare om vad det innebar eller så fick frågorna riktas för respondenternas 
förståelse om ämnet. Svaren kan ha påverkats på detta sätt då de inte riktigt alltid förstod 
vad det innebar eller så ställdes frågorna inte alls beroende på vad respondenterna hade 
framfört för svar på tidigare frågor. IT-samordnarna använde inte heller datakvalitets-
begrepp vilket gjorde att frågorna fick formuleras om under själva intervjuerna. Det kan ha 
lett till ledande svar eller inte gett något svar alls. Termen datakvalité är inget som respon-
denterna använder sig av i sitt dagliga arbete men tros inte ha påverkat resultatet. Efter-
som det inte finns någon tydlig dimension på datakvalité utan det speglar sig i de behov 
som finns av relevant data och vilken information som finns tillgänglig. Vilka behov som 
finns och vilken information som finns tillgänglig är något som respondenterna har försökt 
framföra i studien. Datakvalité är ett stort ämne i sig och utöver de kvalitetsbegrepp som 
använts så finns det fler begrepp att använda sig av. Just dessa tre kvalitetsbegrepp som 
valts ut till litteraturstudien bygger på ett urval av få litteratur där dessa begrepp återkom-
mer. Studien begränsades till dessa tre datakvalitetsbegrepp med anledning att studien 
inte skulle bli för omfattande.  
 
Det som respondenterna framförde gällande hur data hanteras och hur data delas mellan 
olika vårdgivare kunde vara komplext var det ibland svårt att få en tydlig bild över det som 
dem ville framföra. Studien var omfattande med tio respondenter vilket gjorde studien 
komplext för att få en tydlig bild över vad som framförts då rik data samlades in. En tema-
tisk analys möjliggjorde att det material som samlades in kunde reduceras och hanteras 
lättare och underlätta analysen. Ett annat syfte till att en tematisk analys användes var att 
det var från början oklart hur det insamlade materialet skulle struktureras upp. I början 
var det svårt att hitta teman i den teori som använts eftersom det fanns teori som tog upp 
samma begrepp men med olika innebörd och användningsområden. Till exempel användes 
sökordet sharing patient data i sökandet av artiklar inom området. Begreppet innebar inte 
enbart att dela patientdata mellan olika vårdgivare utan det kunde även relateras till andra 
områden som till exempel Big data och forskning inom sjukvården.  
 
Att de flesta intervjuerna genomfördes var för sig var att få varje respondents egna per-
spektiv om vilka behov som fanns av att ha tillgång till relevant information samt vilka 
utmaningar som finns när relevant information skulle fås tillgång till. Hade intervjuerna 
gjorts i grupp kanske andra svar hade framförts och respondenterna hade då kunnat hjäl-
pa varandra på de frågor som de inte kunde svara på eller eventuellt utvecklat svaren. En 
intervju genomfördes som en gruppintervju efter respondenternas egna önskemål. Dock 
kan detta också ha påverkat resultatet då möjligheten att framföra sina egna åsikter kan 
begränsas. Fördelen med gruppintervjun var dock att de kunde hjälpa varandra med de 
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frågor som var svårt att förklara samt hjälpa varandra att utveckla det svar som de ville 
framföra. En intervju spelades inte in utifrån en respondents önskemål utan istället gjor-
des anteckningar. Att föra anteckningar kan också påverkar resultatet och det som respo-
ndenten ville ha sagt då inte allt antecknades i detalj. Det är lätt att glömma det som sagts 
och egna tolkningar fick göras genom att försöka förstå det som respondenten framförde.  
 
När en tolkande ansats användes i syfte att förstå det som framförts av respondenterna 
var det lätt att misstolka det som sagts. Uppföljningsfrågor via mail genomfördes i syfte att 
få svar på de oklarheter som uppkom. Till exempel kunde det framkomma att respond-
enterna inte kunde se viss information i sina system på grund av behörigheter och hur 
detta fungerade kunde ibland vara oklart. Bilden över systemen och hur kommunikationen 
fungerade var ganska komplext. Uppföljningsfrågor var nödvändigt att använda sig för att 
inte presenterar resultatet på ett missvisande sätt. Att ta det via mail underlättade genom 
att snabbt få svar på frågorna än att boka in möten med utvalda respondenter. Trots upp-
följningsfrågor blev det ändå att en tolkande ansats användes för att förstå innebörden av 
den som respondenterna ville framföra samt förstår relationen mellan system och vård-
personal.   
 
I studien används begreppen data och information varierande i texten. Överlag används 
begreppet data om uppgifter som finns i ett system som sedan delas mellan olika system. 
Begreppet information som används är för en generell beteckning över det innehåll som 
för vårdpersonal är meningsfull och hur det kommuniceras. Dock variera begreppen 
beroende på vad litteratur och respondenter framförde i studien.  
 

3.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts för att kunna genomföra studien. Det genom att följa de 
fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Respondenterna, som var med i studien informerades utifrån informationskravet, vad 
syftet bakom studien innebar, hur intervjuerna skulle gå till samt hur det insamlade 
materialet skulle hanteras. Respondenterna skulle känna sig trygga och säkra på att det 
data som samlades in inte används för andra syften samt att respondenterna skulle känna 
sig trygga med att framföra sin egna åsikter utan att respondenten identifieras i studien. 
Respondenterna gavs förfrågningar om samtycke att delta i studien och samt fått förfråg-
ningar om samtycke till att spela in det som sägs för senare transkriberingar enligt sam-
tyckeskravet. Respondenterna som deltog i studien har också informerats att det är fri-
villigt att delta i studien och att de kan avbryta sin medverkan när det vill (Vetenskaps-
rådet, 2002). Respondenterna skulle inte känna sig tvingade att delta genom att de ska 
kunna avbryta sitt deltagande utan någon anledning. Respondenterna har även informer-
ats om den tredje principen, konfidentialitetskravet, vilket innebär att personliga uppgifter 
om de respondenter som deltar ska behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 
del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna som deltog är anonyma under hela 
processen men det finns risker med det. Det finns en risk att de som är berörda i organisa-
tionen kan identifiera de respondenter som är anonyma i studien. På så sätt kan de gran-
ska det som respondenterna har sagt. Detta är något som respondenterna har informerats 
om för deras förståelse om vilka risker det finns. Det var viktigt att inte samla in data som 
var av känslig karaktär om inte respondenterna hade godkänt det. Respondenterna fick 
inte heller veta vad de andra respondenterna hade sagt utan deras tillåtelse. Var inte re-
spondenterna medvetna om dessa risker hade det kanske påverkat deras arbete negativt 
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om inte dessa togs hänsyn till. Den sista principen som är nyttjandekravet innebär att det 
insamlade material som användes inte får användas för andra syften eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Till-
frågas inte respondenterna om att intervjuerna spelas in vet de inte om det inspelade 
materialet kan användas i andra syften eller om intervjuerna kan nås av utomstående. Har 
de inte förtroende för studien finns det en risk att respondenterna inte är helt ärliga i sina 
svar. Det var viktigt att noga förklara syftet bakom studien, hur den skulle gå till och hur 
det insamlade materialet skulle hanteras. Respondenterna presenteras enbart med fiktiva 
namn i syfte att skydda deras identitet och var vårdgivarna finns nämns inte.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den kvalitativa intervjun. Resultatet presenteras 
enligt teman som den tematiska analysen har identifierat fram. De teman är; beskrivning av 
kommunikation mellan system och vårdgivare, behörighet och tillgång till patientinform-
ation, samtycke och uppföljningar till NPÖ samt informationssökning och dubbeldokumenta-
tion. Avslutningsvis kommer en sammanställning av resultatet att presenteras där utmanin-
gar som hittats framförts. Stundtals kan olika teman gå̊ in i varandra då en del svar kan 
appliceras på flera ställen. Utifrån de transkriberade intervjuerna kommer även citat från 
respondenterna att presenteras.  
 

4.1 Beskrivning av kommunikation mellan system och vårdgivare 

Sjuksköterskorna Carin och Carl, som arbetar inom hemsjukvården, förklarade att det 
journalsystem som dem använder heter Magna Cura. I systemet dokumenterar sjuk-
sköterskor sjukvårdssanteckningar, till exempel gällande mediciner. Enligt dem är Magna 
Cura är ett fristående system som inte delar data med andra vårdgivares journalsystem. 
Carin förklarar att Magna Cura inte har kontakt med närliggande vårdcentralers och 
sjukhus journalsystem då de räknas som en egen vårdgivare. Hemsjukvården tillhör 
kommunen och räknas som en egen vårdgivare och sjukhuset och vårdcentralen tillhör en 
gemensam region som är en egen vårdgivare. Det är två olika organisationer och det är 
enligt lag inte tillåtet att dela data mellan journalsystemen, enligt Daniel som är system-
förvaltare inom hemsjukvården. Inom regionen använder sjukhuset och vårdcentralen ett 
gemensamt system som kallas för VAS. När det inte finns någon anslutning mellan de båda 
journalsystemen så förklarar Carin och Carl att den information som inte går via systemen 
går istället via telefon eller fax. Dock finns det ett andra sätt som hemsjukvården, sjuk-
huset och vårdcentralen kan kommunicera med. Det första är med ett fristående system 
som kallas för Meddix.  
 
‘’… sen så skickar vi mycket via Meddix, det är ju där man har alla kontakter, in och 
utskrivningar egentligen, sjukhuset ringer oss sällan längre utan dem skickar via Meddix och 
talar om när patienten är på väg hem… ‘’ - (Carin, sjuksköterska, hemsjukvård)  
 
Meddix är enligt Carin och Carl ett slags in- och utskrivningssystem som sjuksköter-skorna 
inom hemsjukvården använder till att skicka meddelanden till sjukhuset, om en patient 
väntas komma hem eller ska bli inlagd. Via Meddix skickar sjuksköterskorna i hemsjuk-
vården meddelanden om den behandling som gjorts för patienten i syfte att sjukhuset inte 
ska göra om samma åtgärder. Meddix används också av sjukhuset där sjuksköterskor kan 
skicka meddelanden till hemsjukvården om när patienten väntas komma hem. Meddel-
anden kan bestå av information gällande epikriser, som är en kort sammanställning av den 
vård som gjorts på sjukhuset. Det händer att en ny patient som har fått vård på sjukhuset 
men behöver skrivas in i hemsjukvården om patienten behöver hjälp i sitt hem. Då skickar 
sjuksköterskor och läkare meddelande via Meddix till berörda parter gällande en vård-
planering. Parter som andra vårdgivare som hemsjukvården och biståndshandläggare som 
exempel. Carl förklarade att tvärtom så kan hemsjukvården skriva över en patient till reg-
ionen när patienten inte behöver vård från kommunen längre. Då är det sjuksköterskorna 
inom hemsjukvården som skickar epikriser till ett så kallat vårdplaneringsteam via Medd-
ix, vilka sedan överrapportera det till ansvariga vårdcentraler. Enligt sjuksköterskan Bertil 
och IT samordnaren Daniella på vårdcentralen, så använder vårdcentralen sig också av 
Meddix med anledning att veta när en patient har skrivits över till regionen. När en pati-
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ent skrivs över till regionen så är det vårdcentralerna som har huvudansvaret för patien-
ten. Dock måste systemet kontrolleras regelbundet för uppföljning av meddelanden och 
förändringar om en patient mellan berörda parter. Även läkaren Annika på sjukhuset 
berättade att det inte finns något etablerat informationsjournal utan det som används är 
då Meddix.  
 
’’… det är nått sorts system där man meddelar mellan kommun och sjukhus i alla fall från 
sjukhus och kommunen där meddelar man att nu så ska patienten skrivas hem och behöver 
hemtjänst… ‘’ - (Annika, läkare, sjukhuset) 
 
Ett annat system som hemsjukvården använder sig av är ett läkemedelssystem som heter 
Pascal. Bertil som är sjuksköterska på vårdcentralen beskriv att läkemedel och nya ordina-
tioner ansvaras av läkare på vårdcentralerna. Läkarna ordinera läkemedlen via sitt läke-
medelssystem NCS, vilket i sin tur är integrerad med Pascal inom hemsjukvården, som 
möjliggör att informationen är uppdaterad. Via systemen får läkare och sjuksköterskor 
från de olika vårdgivarna en överblick över de läkemedel som patienten är ordinerad. 
Sjuksköterskan Carl förklarar att tillgången till läkemedelssystemet finns via patientens 
journal i Magna Cura genom en internetlänk. Det med anledning att snabbt få tillgång till 
information angående en patients läkemedel men kräver en separat inloggning. Systemet 
kontrolleras när information om förändringar inte kan ses direkt i journalsystemet.   
 
’’ … man ser vad dem har för läkemedel, vilka mediciner som är insatta och hur många uttag, 
allting där ser du … ‘’ - (Carin, sjuksköterska, hemsjukvård)  
 
I journalsystemet VAS kan respondenterna från sjukhuset och vårdcentralen läsa 
varandras journaler. De kan läsa varandras anteckningar gällande omvårdnad, vad en 
patient har ätit och druckit, samt sjukvård som mediciner. Anteckningar som skrivs av 
läkare eller sjuksköterskor. Läkaren Beatrice och sjuksköterskan Bertil från vårdcen-
tralen tycker det är en fördel att alla inom samma region har VAS då det går att läsa 
varandras anteckningar samt att det är lättare att följa vårdförloppet om en patient. Det 
blir mer lättillgängligt, det går snabbt att få tillgång till information samt att det är en 
kvalitetssäkring för patient och vårdpersonal. Dock går det inte läsa från privata aktörer 
då de räknas som egen vårdgivare. Det finns privata aktörer som har VAS men att läsa 
deras anteckningar kräver ett medgivande från patienten i syfte att kunna läsa journalen. 
Sjuksköterskan Adam och IT-samordnaren David från sjukhuset samt sjuksköterskan 
Bertil, läkaren Beatrice och IT-samordnaren Daniella från vårdcentralen, berättade att via 
VAS kan vårdpersonal inom sjukhuset och vårdcentralen får en överblick om vilka aktörer 
som är anslutna till VAS. Har patienten gjort besök hos flera olika vårdgivare kan läkarna 
och sjuksköterskorna gå in i en flik som heter landstingsjournaler. Via landtingsjournaler 
kan vårdpersonal få tillgång till och läsa anteckningar från andra sjukhus och vårdcentra-
ler som patienten har besökt om de tillhör samma region. Är det privata aktörer eller and-
ra sjukhus och vårdcentraler utanför regionen så måste patienten tillfrågas om samtycke.  
 
’’ … men så har vi något som heter landstingsjournal där ser man alla kliniker som vi har 
tillgång till, för alla som är anslutna till det här systemet kan vi faktiskt läsa’’ - (David, IT-
samordnare, sjukhuset) 
 
VAS är länkad till flera olika system där patientinformationen är uppdelad. Som till 
exempel berättade läkaren Annika och sjuksköterskan Adam från sjukhuset att via en 
patients journal får vårdpersonal tillgång till ett system som har hand om läkemedel, vilket 



18 

 

kallas för NCS. NCS ger en överblick över alla de läkemedel som ordineras patienten som 
är inneliggande på sjukhuset, vilket nämndes tidigare är integrerad med Pascal inom hem-
sjukvården. Via journalen kommer de också åt ett system som kallas E-arkiv, där inskann-
ade papper lagras, som till exempel journalkopior från andra vårdgivare. Det krävs inte 
ytterligare in och utloggningar och patientinformationen flyttas vidare in i de olika syst-
emen. Dock ses inte förändringar direkt i själva journalsystemet utan varje system måste 
kontrolleras.  
 
’’Vårat journalsystem, där vi dokumentera journaler och den biten är lite komplicerat för den 
ska ju vara basen där vi utifrån, när vi loggar in i journalsystemet så ska vi därifrån komma 
åt läkemedelsmodulen som är ett separat system. Vi går från vårat journalsystem till med en 
knapptryckning så att vi får med oss patientinformation in i det systemet … ‘’ - (David, IT-
samordnare, sjukhuset)  
 
Enligt David som är IT-samordnare inom sjukhuset är informationen uppdelad i flera olika 
system på grund av att VAS är gammalt och kan inte anpassas i syfte att hantera all inform-
ation om en patient. Ett annat sätt att kunna ta del av information på mellan hemsjuk-
vården, sjukhuset och vårdcentralen är via NPÖ, vilket samtliga respondenter i studien har 
framfört. Enligt Annika är NPÖ ett system som är anslutet via patientens journal. Patient-
informationen flyttas vidare in i NPÖ från VAS men det kräver ett separat inloggning. Likt 
Meddix måste förändringar gällande en patient följas upp då det inte går att se direkt i 
journalsystemen. Enligt IT-samordnaren David är NPÖ en variant på ett nationellt system 
där olika vårdgivare i Sverige ska kunna ta del av varandras journaler om dem är upp-
kopplade till systemet. Det är bestämt att patientens journal som finns i VAS ska läggas 
upp i NPÖ med syftet att andra vårdgivare ska kunna ta del av det. Dock är det upp till 
varje region att avgöra själv hur mycket av informationen samt vilka delar av journalen 
som ska göras tillgänglig för andra vårdgivare. Enligt Annika var det politiskt att de ville ha 
NPÖ men att det är upp till varje enhet att avgöra vad som ska visas eller ej.  
 
’’Vi lägger upp allt, remisser, slutanteckning, inskrivningsanteckning, besöksanteckning, 
utredning, åtgärder, allt det lägger vi upp, vi lägger upp alla diagnoser, alla vårdtillfällen, 
alla besök på alla kategorier, all labbprover, undersökningsresultat på övriga under-
sökningar, det är ju röntgen, patolog, psykologi, läkemedel alla våra läkemedel lägger vi upp, 
alla mediciner, uppmärksamhetssignal är om det är en varning som smitta eller 
överkänslighet så det ligger ju uppe så att vi lägger ju upp allt i princip’’ - (David, IT-
samordnare, sjukhuset)   
 
Sjuksköterskan Carin från hemsjukvården berättade att de kan läsa anteckningar från 
sjukhuset och vårdcentraler via NPÖ men tvärtom går det inte. David bekräftar detta 
genom att förklarar att kommunen kan läsa deras journaler men att dem inte får reda på 
något. Sker inte kommunikationen via systemet sker det via telefon eller fax istället. Enligt 
Dan som är systemadministratör inom hemsjukvården så är kommunen inte så kallade 
“producenter” likt regionen, som ansvarar för att lägga upp information om sina patienter. 
Kommunen är en så kallad “konsument” som enbart ta del av information från andra 
vårdgivare och är därför inte anslutet till NPÖ. Dock är det en förhoppning att hemsjuk-
vården också kan dela sina anteckningar via NPÖ i framtiden. De vårdgivare som är an-
slutna till NPÖ kan se varandras journalanteckningar om en patient, det som regionen har 
bestämt ska visas i NPÖ. Dock att patienten måste tillfrågas om en läkare eller sjuksköter-
ska får läsa journalen i NPÖ samt att vårdpersonal få läsa anteckningar från andra vård-
givare. Läkaren Beatrice och sjuksköterskan Bertil från vårdcentralen berättade också att 
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NPÖ är ett sätt att kommunicera med andra vårdgivare men att de inte använder systemet 
då behovet för dem aldrig har funnits. Enligt Bertil och Beatrice så har de klarat sig på den 
information som finns i VAS mötet med en patient eller att patienten själv kan redogöra för 
sig. Dock var det enligt Bertil var det oklart att hemsjukvården kunde läsa deras anteck-
ningar i NPÖ.  
 

4.2 Behörighet och tillgänglighet till patientinformation 

Enligt, sjuksköterskan Carin inom hemsjukvården och IT-samordnaren David från sjuk-
huset möjliggör NPÖ att vårdpersonal inom hemsjukvården kan läsa sjukhusets och vård-
centralens anteckningar. När det inte går att dela data mellan journalsystemen Magna Cura 
och VAS. NPÖ möjliggör även att läkare och sjuksköterskor på sjukhuset och vårdcentralen 
kan ta del av andra aktörer som är anslutna mot systemet, dock inte hemsjukvårdens an-
teckningar. Enligt sjuksköterskan Adam från sjukhuset är det oklart varför hemsjukvården 
kan läsa deras anteckningar men tvärtom så funkar det inte. Ska en patient från hemsjuk-
vården bli inneliggande på sjukhuset, så förklarade Adam att det hade det varit bra för 
vårdpersonal på sjukhuset att kunna läsa deras anteckningar via NPÖ eller via journal-
systemen.   
 
’’… just när dem kommer och ska ligga inne och har vårdats av hemsjukvården så hade det 
naturligtvis varit bra att kunna se dem anteckningarna’’ - (Adam, sjuksköterska, sjukhuset)  
 
Ska en patient bli inneliggande på en avdelning är det bra att kunna läsa en tid tillbaka som 
till exempel gällande infektioner så att de får en överblick, enligt Adam. Annars blir det att 
sjuksköterskan från hemsjukvården får berätta det muntligt genom att läsa det som står i 
hennes journal, om vårdpersonal på sjukhuset behöver ytterligare information. Det händer 
att Adam får ringa ett par gånger i veckan för ytterligare information om patienten komm-
er från hemsjukvården. Läkaren Beatrice från vårdcentralen framförde att hon flera gång-
er i veckan får frågor från sjuksköterskorna från hemsjukvården angående förändringar 
gällande patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Det händer då att sjuksköterskorna 
hemsjukvården då får journalkopior tillbaka via fax som svar från vårdcentralen eller mu-
ntligt via telefon. Enligt Beatrice finns det en bra kommunikation mellan henne och sjuk-
sköterskorna i hemsjukvården men att det sker via telefon eller fax. Sjuksköterskan Carl 
inom hemsjukvården berättade att det händer att även sjukhuset och vårdcentralen söker 
upp sjuksköterskorna inom hemsjukvården med anledning att få tillgång till mer informa-
tion om en patient.  
 
Åtkomst till NPÖ fungerar enbart, enligt Carin, Carl, Adam och Annika, när patienten har 
gett sitt samtycke. Likt NPÖ så måste även läkarna och sjuksköterskorna som använder 
VAS fråga patienten om de får läsa journaler från andra vårdgivare som privata aktörer. 
Annars är det enbart patienten som är uppgiftsbäraren när tillgången till information är 
begränsad.  
 
’’… vi nu kan läsa journaler via den nationella patientöversikten, NPÖ, om patienten har 
godkänt det och då ser vi ändå inte allt utan man ser vissa delar av journalen som är 
tillgängliga … ‘’ - (Carin, sjuksköterska, hemsjukvården)  
 
Enligt Carin är det bra att kunna läsa via NPÖ men att det inte går att läsa en hel journal 
utan enbart de daganteckningar som har gjorts av läkare eller sjuksköterskor. Dagan-
teckningar som till exempel om patienten har blivit insatt på ett nytt läkemedel. Har en 
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patient varit inlagd under en längre tid kan inte sjuksköterskorna Carin och Carl från 
hemsjukvården se anteckningar som beskriver själva omvårdnaden. Omvårdnad som till 
exempel om hur mycket patienten ätit och druckit eller om patienten har varit upp och 
rört på sig under den tid som patienten varit inlagd. Den information som Carl och Carin 
får tillgång till gällande omvårdnaden är via epikriser, som är en kort sammanställning av 
den vård som gjorts på sjukhuset. Carl förklarade att dem många gånger kunde vara utan 
beskrivningarna gällande omvårdnaden då det enbart beskrivs med korta stödord. Ibland 
får de ändå ta kontakt med sjukhuset för ytterligare information via telefon eller fax då 
epikriserna inte alltid är tydliga. För Carl och Carin är omvårdnaden viktig för att få hela 
bilden om en patient när många av deras patienter är väldigt sjuka och kräver mycket 
omvårdnad. IT-samordnaren David förklarade att hemsjukvården inte kan se deras om-
vårdnadsanteckningar med anledning att dessa anteckningar inte är länkad till patientens 
journal i VAS. En anledning har att göra med behörigheter och vad som är relevant att läsa 
för de personal som ska ha tillgång till journalen. Det gäller inte bara för vårdpersonal 
inom hemsjukvården att kunna läsa journalen via NPÖ. Utan vårdpersonal som använder 
VAS, som är anslutet till NPÖ, ska också kunna läsa journalen och se den information som 
är relevant. Finns ingen tillgång till omvårdnadsanteckningar behöver sjuksköterskorna 
från hemsjukvården använda sig av telefon eller fax för ytterligare information om sina 
patienter, som varit inlagd under en längre tid på sjukhuset.  
 
’’… ska jag som vårdgivare på urologen gå in och läsa här så kanske jag får 70 anteckningar 
istället för två och det är man inte intresserad av att nu har dem fått en tablett, nu har den 
ont i magen så, så att det är väl det som att journalen ska vara lättöverskådligt för det är det 
viktigaste och det här får man rapportera på ett annat sätt då’’ - (David, IT-samordnare, 
sjukhuset) 
 
Enligt sjuksköterskan Carin från hemsjukvården så kan det hända att de skickar in en pa-
tient till sjukhuset som funkade rätt så bra men som sen kommer hem och som dem inte 
alls känner igen längre. Eller att dem skickar in en patient som inte äter men som kommer 
hem och äter igen. Då är det enligt Carin intressant att kunna följ vårdförloppet i syfte att 
få reda på vad som händer på sjukhuset. Carl och Carin förklarar att dem får epikriser från 
sjukhuset men det går inte att följa själva vårdförloppet om vad dem har gjort under tiden 
som patienten varit inlagd. Utan det är sjukhusets sammanställning om vad som har gjorts. 
För respondenterna från sjukhuset och vårdcentralen var det oklart om varför hemsjuk-
vården inte kan se deras omvårdnadsanteckningar om det inte gäller lagar och regler. 
Utifrån deras egna erfarenheter så har de inte riktigt samma behov av att se omvårdnads-
anteckningar. Läkaren Beatrice från vårdcentralen framförde att själva omvårdnaden inte 
är så viktigt att kunna se i systemet i själva mötet med patienten. Det kan bli väldigt myck-
et anteckningar vilket skulle göra det svårt och tidskrävande att hitta den information som 
behövs. Dock framförde Beatrice att viss information är värdefull och skulle vara bra att 
kunna se från hemsjukvården. Information som till exempel gällande sår och sårutveck-
ling, oro och smärta.  
 
På vårdcentralerna, förklarar Carl och Carin att det händer att deras patienter går till sina 
vårdcentraler utan att meddela dem. De får inte alltid meddelanden från vårdcentralerna 
om varför patienten tar kontakt med dem. Ofta gäller det mediciner och medicinföränd-
ringar i apodoser som många patienter inom hemsjukvården står på vilket inte alltid 
kommuniceras. Apodoser, som är dosering av mediciner i påsar, där ordination och me-
diciner ses i systemet Pascal. Kontroll av förändringar får göras i efterhand då information 
fick sökas i NPÖ eller i Pascal, vilket kan vara ett detektivarbete enligt Carl. Ibland händer 
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det att de får en journalkopia från vårdcentralen om att patienten har varit där. Sjuk-
sköterskan Bertil från vårdcentralen förklarar att han alltid ta kontakt med hemsjuk-
vården om dem vet att patienten tillhör kommunen. Dock var det oklart varför kommun-
ikationen inte alltid fungerar om det inte gäller rutiner. Enligt sjuksköterskan Adam på 
sjukhuset står det inte alltid i systemet om patienten har hemsjukvård eller inte, eller så 
står det enbart hemsjukvård. Det är upp till vårdpersonal att ta reda på om patienten 
tillhör kommunen och vilken sjuksköterska som patienten har.  
 
’’… det är inte alltid man får veta förändringar utan det kan dyka upp exempel i mitt arbete 
när jag ska kontrollera apodoser, som många av de äldre står på inom hemsjukvården, att 
det bara, oj, här har det skett en förändring liksom, att man ser det så’’ - (Carl, sjuksköterska, 
hemsjukvård) 
 
Som sjuksköterskan Carl inom hemsjukvården berättade så har han hand om 32 patient-er 
och det blir inte att han kontrollera och läser varje patient i NPÖ om det skett förändring-
ar. Det tar tid och det kan hända att den information som står i NPÖ inte har lästs alls av 
sjuksköterskorna i hemsjukvården och information kan missas eller upptäckas i efterhand. 
Det händer att en patient i hemsjukvården få åka in akut till sjukhuset utan Carl och Carins 
vetande. Orsak till inläggningen och vilka åtgärder som gjorts på sjukhuset får dem inte all-
tid reda på förrän efteråt när patienten har kommit hem eller om sjukhuset meddelar 
detta.  
 

4.3 Samtycke och uppföljningar till NPÖ  

Tillgången till NPÖ avgörs om en patient har gett sitt samtycke eller ej. Möjligheten att läsa 
journalen innebär, enligt sjuksköterskan Carin inom hemsjukvården, att samtycket måste 
följas upp med jämna mellanrum. Carin men även sjuksköterskan Carl och systemadmini-
stratören Dan i hemsjukvården berättade att samtycket hos dem måste förnyas en gång 
per år. Möjligheten finns att ge samtycke för en kortare period men vanligast är ett år 
framåt. Att förnya samtycket kan vara enligt Carin en nackdel då själva dokumentationen i 
Magna Cura fortlöper och det är lätt att missa när samtycket löper ut gällande NPÖ, då de 
arbetar mest i Magna Cura. Missas ett samtycke från patienten så får de inte gå in att läsa 
journalen. På sjukhuset berättade sjuksköterskan Adam att NPÖ i regel måste följas upp 
varje gång han träffar patienten för annars får de inte läsa patientens journal. Varför 
samtycke skiljer sig mellan vårdgivarna var oklart om det inte har med lagar och regler.  
 
’’ … jag kan välja att klicka i en längre tid också men jag klickar alltid i till nästa 
vårdtillfälle… ‘’ - (Adam, sjuksköterska, sjukhuset) 
 
Enligt läkaren Annika från sjukhuset kan det vara ett hinder då det inte går att göra något 
ogjort om personal av misstag skulle läsa en journal utan att ha frågat patienten först. Det 
skulle vara tvärtom att patienten skulle säga till när dem inte vill att journalerna ska vara 
synliga längre för andra vårdgivare. När det gäller samtycke så kan det finnas oklarheter 
när en patient har gett sitt samtycke. Annika berättade att hon ger samtycke hela tiden för 
att kunna bilda sig en uppfattning om vad det är som patienten kommer till sjukhuset för. 
Samt veta vilka till exempel sjukdomar patienten har behandlats för tidigare. Det genom 
att kunna gå in på andra vårdgivare och se var patienten har varit någonstans. Genom att 
läsa journaler från andra vårdgivare så behövs det dock ett samtycke från patienten.  
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’’… Jag förmoda samtycke hela tiden, jag frågar inte patienten först och det beror på att jag 
inte har patienten där när jag ska göra, när jag ska titta. Till exempel måste jag titta, när det 
kommer en remiss och då ska jag bedöma när patienten kommer hit och ska det göras en 
undersökning innan, behöver jag titta runt lite och se vad som är gjort och då tänker jag att 
patienten samtycker, när dem har skickat en remiss hit … ‘’ - (Annika, läkare, sjukhuset) 
 
Enligt Annika så är det så att patienten själv förväntar sig att vårdpersonal ska kunna se 
och läsa allt om vad som står i en journal. Enligt sjuksköterskan Adam på sjukhuset kom-
mer oftast patienten in till sjukhuset via en remiss. En remiss som ska innehålla informa-
tion om vilken vård som patienten behöver, vilket kan vara en bedömning, undersökning 
eller behandling. De har egentligen ingen rätt att läsa från andra aktörer om inte behörig-
het finns. Finns ingen behörighet så ska vårdpersonal utgå från själva remissen eller prata 
med patienten själv, enligt Adam. Är det patienter från kommunen så framförde Adam och 
läkaren Beatrice från vårdcentralen att ofta så har dessa patienter personal med sig vid 
mötet som kan framföra ytterligare information eller om dem kommer hit via en remiss. 
Är det personal som följer med så kan dem inte alltid enligt Adam framföra ytterligare 
information om patienten, vilket hade underlättat att se deras journal.  Systemförvaltaren 
Daniel i hemsjukvården berättade att patienter många gånger är förvånade att som vård-
personal inte får läsa mer än vad dem kan göra. Patienterna har inte alltid förståelse när 
det gäller sekretess och integritet och att det finns lagar som styr detta enligt system-
förvaltaren Daniel från hemsjukvården. Han framförde att regionen som sjukhuset och 
vårdcentralen tillhör och hemsjukvården som är kommunen är två olika organisationer 
och att det enligt lag inte är tillåtet att dela data mellan deras journalsystem. På vård-
centralerna är behovet av att se hemsjukvårdens anteckningar enligt sjuksköterskan Bertil 
och läkaren Beatrice inte lika stor som hemsjukvårdens att kunna se deras anteckningar. 
De arbetar inte nära patienten och med omvårdnad på det sättet. När det gäller NPÖ så 
framförde Beatrice och Bertil att de inte använder NPÖ då behovet inte finns. Istället 
används VAS för tillgång till information från andra vårdgivare där samtycke inte behövs 
om det inte gäller att se anteckningar från privata aktörer. Kommer patienter från hem-
sjukvården är det telefon eller fax som gäller.  
 

4.4 Dubbeldokumentation och informationsöverföring   

NPÖ möjliggör att information kan läsas av flera olika vårdgivare då journalsystemen inte 
kan dela data med varandra. Tanken med NPÖ är att kunna följa vårdflödet om en patient, 
enligt Daniel som är systemförvaltare i hemsjukvården. Även om systemet möjliggör en 
enklare tillgång till information så lagras inte informationen i själva journalsystemen. 
Carin och Carl som är sjuksköterskor inom hemsjukvården, berättade att den information 
som dem hittar i NPÖ om sina patienter får dokumenteras en gång till i Magna Cura. Eller 
göra en anteckning att den information som hittats finns i regionens anteckningar via NPÖ. 
Enligt Dan som är systemadministratör inom hemsjukvården är det sagt att information i 
NPÖ ska dokumenteras igen för säkerhetsskull så att inte information försvinner. Likt är 
det för vårdcentralen och för sjukhuset där vårdpersonal får dokumenterar det som står i 
NPÖ igen i VAS för att informationen ska finnas hos sig och i patientens journal. Läkaren 
Annika från sjukhuset poängtera att det händer ganska ofta att som personal får antecknar 
samma information igen i deras journalsystem. Hittas förändringar från andra vårdgivare 
eller system som är kopplad till VAS görs en anteckning i patiens journal att den informa-
tionen finns.  
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’’… att när jag väl har hittat den här informationen då dokumenterar jag all den i min 
journal, för att jag ska slippa göra om det, ja nu har jag hittat information om patientens 
hjärtsjukdom och då skriver jag, ibland skriver jag syns i vårdcentraljournalen och så 
datumet… ‘’ - (Annika, läkare, sjukhuset) 
 
Mellan hemsjukvården, sjukhuset och vårdcentralen sker en kommunikation via telefon 
eller fax. Information via fax kan vara i form av journalkopior som beställs från de enheter 
som inte har VAS eller NPÖ för ytterligare information som dem inte har. När det gäller 
VAS så scannas pappret senare in i deras E-arkiv system samt göra en anteckning denna 
information finns i patientens journal. På vårdcentralen berättar sjuksköterskan Bertil att 
mycket sker på “faxnivå” mellan vårdcentral och hemsjukvård. Ett exempel på detta är 
information mellan diabetessköterskan och sjuksköterskan inom hemsjukvården där dem 
har en nära kontakt gällande deras patienter som har diabetes. Där emellan skickas en del 
personlig information om patienterna via fax. Skickas det via fax går det åt resurser för 
avkodning av känsliga uppgifter innan det kan skickas. Även mycket tid läggs till att leta 
papper i fax där sedan informationen får dokumenteras igen i deras journalsystem VAS.  
 
’’Man försöker föra in det så snart som möjligt, hinner man det inte nu så tar man det i 
eftermiddag, liksom och dokumentera det. Det ska in så snart jag varit i kontakt med någon’’ 
(Bertil, sjuksköterska, vårdcentralen) 
 
Bertil berättade att det är upp till var och en när informationen dokumenteras. 
Vårdpersonal får skriva minnesanteckningar på lappar när det kan vara svårt att 
dokumentera här och nu på grund av förseningar som exempel. Informationen kan ta upp 
till en dag innan det har dokumenterats i systemet. I värsta fall glöms det bort att 
dokumenteras och informationen bli då inte tillgänglig för den som behöver det.  
 
Sjuksköterskan Carin i hemsjukvården berättade att de kan läsa en patients journal i NPÖ 
men att det enbart är vissa delar som är tillgängliga. En del som vårdpersonal inom hem-
sjukvården inte kan se är omvårdnadsanteckningar om en patient har varit inneliggande 
på sjukhuset. Denna information är något som sjuksköterskorna Carl och Carin från 
hemsjukvården berättade var önskvärt att få ta del av för en tydligare helhetsbild om 
patienten. Det för att många av deras patienter är väldigt sjuka och kräver mycket 
omvårdnad. David som är IT-samordnare på sjukhuset förklarade att själva omvård-
nadsanteckningarna inte är länkad till patientens journal och därför kan inte Carin och 
Carl läsa detta via NPÖ. Informationen gällande omvårdnadsanteckningarna är något som 
Carin och Carl förklarade bara finns på sjukhuset och att det är enbart vårdpersonal på 
sjukhuset som har direkt åtkomst till denna information. Bortsett från omvårdnads-
epikriser som då skickas via systemet Meddix. Epikriserna är sjukhuset sammanställning 
av den vård som getts men själva vårdförloppet på sjukhuset går inte att följa. Enligt Carl 
är informationen i epikriserna gällande omvårdnaden väldigt kort och går nästan att vara 
utan. Dock den information som fås via Meddix dokumenteras igen i Magna Cura om när 
patienten kommer hem samt förändringar. Carl berättade också att det sen finns dem 
privata aktörerna som till exempel ögonläkaren som hans patienter kan gå till. Telefonen 
är ett verktyg som används ofta för att få tag på ytterligare information om en patient eller 
ta reda på var patienten varit någonstans. Det kan hända att det blir förändringar gällande 
till exempel mediciner vilket fick kontrolleras i NPÖ eller i Pascal i efterhand. Hittas för-
ändringar görs en anteckning i det egna journalsystemet att denna information finns.  
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’’… man söker verkligen den information som man behöver och får man inte det man behöver 
så, så ser man till att få den hjälp man behöver för att utföra, så det är ett litet detektivarbete 
många gånger … ‘’ – (Carl, sjuksköterska, hemsjukvård) 
 
David som är IT samordnare på sjukhuset har en förståelse av att själva omvårdnaden är 
en del som hemsjukvården är särskilt intresserad av. Dock bekräftade han att denna in-
formation enbart lagras hos dem i VAS. Daniella som är IT-samordnare på vårdcentralen 
berättade att det hade varit bra att kunna dela data när det finns många gemensamma 
patienter men som det ser ut nu så blir det en del dubbeldokumentation när formationen 
ska lagras hos de olika vårdgivarna. Carin berättade att dem i hemsjukvården gör ganska 
mycket som inte sjukhuset alltid får reda på. Dem kan ha gett dropp, tagit blodtryck, puls, 
vikt, blodsocker som exempel vilket Carin behåller för sig själv om det inte skrivs i Meddix 
när en patient skickas in till sjukhuset. Då är det bara den informationen som sjukhuset får 
och Carin tror att sjukhuset hade behövt se mer av deras journal.  
 

’’Det jag kan tycka ibland är synd är våra patienter som skickas till sjukhuset så har dem ett 
större behov av att kunna se våra journaler, i alla fall upplevde jag det när jag jobbade på 
sjukhuset att jag förstod inte hur denna patient mådde i vanliga fall i sitt hem för en 
delpatienter kunde vara jättesjuka och man trodde liksom att denna kan inte bo hemma ens 
och så skötte dem sig jättebra i vanliga fall’’ - (Carin, sjuksköterska, hemsjukvården) 
 

Det händer ibland att Carins och Carls patienter ta kontakt med vårdcentralen utan deras 
vetande. Denna information får inte alltid Carin och Carl reda på, som orsak till kontakten 
och vilka åtgärder som gjorts. Carl berättade att patienten har rätt till att besöka sin vård-
central när de vill men eftersom de har ansvaret för sina patienter så vill de ha framför-
hållning om det skulle bli några ändringar. Till exempel kan det vara information som 
läkemedelsändringar som Carin berättade inte alltid kommuniceras. Det går att se inform-
ationen via NPÖ men Carin och Carl får inte alltid reda på detta förrän i efterhand och får 
då eftersöka anteckningar genom att ringa eller använda sig av NPÖ. Har patienten inte 
gett samtycke till NPÖ så framförde Carin ett exempel som gällde en av hennes patienter. 
Patienten har inte godkänt NPÖ och om hon åker in till sjukhuset kan inte Carin se inform-
ation kring patientens vård. Utan hon får vänta tills patienten kommer hem eller tills sjuk-
huset kontaktar henne eller om Carin ringer själv om information.  
 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Utifrån resultatet framkom det olika utmaningar som påverkar vårdpersonals tillgång till 
patientinformation som de är i behov av. De utmaningar som identifierats och som finns 
beskrivna i resultatet presenteras kortfattat nedan.  
 

NPÖ 

Information som ska göras tillgänglig för andra vårdgivare via NPÖ avgörs på regionnivå. 
Regionen har ansvaret att lägga upp information om sina patienter, information som de 
anser vara av relevans. När det enbart är regionen som är ansvariga att lägga upp inform-
ation om sina patienter kan de inte läsa kommunens anteckningar via NPÖ. Kommunen 
som enbart få tillgång till information via NPÖ kan inte läsa en hel journal när det är regi-
onen som avgör vad som ska läsas om en patient.  
 
I syfte att läsa anteckningar om en patient vet inte vårdpersonal om någon ny förändring 
har skett i NPÖ. Systemet måste kontrolleras samt att samtycke måste ges från patienten 



25 

 

innan NPÖ får användas. Samtycke måste också fås från patienten innan det är tillåtet att 
se anteckningar från privata aktörer i VAS även när de har samma system. Samt att sam-
tycket måste följas upp med jämna mellanrum. Den information som inte finns tillgängligt 
via systemet NPÖ tas reda på via telefon och fax vilket sedan dubbeldokumenteras i det 
egna journalsystemet. Även den information som redan finns i NPÖ dubbeldokumenteras 
igen i det egna journalsystemet.  
 

Magna Cura och VAS 

Mellan journalsystemen Magna Cura och VAS är det inte tillåtet att dela data på grund av 
att kommunen och regionen räknas som två olika organisationer och det är inte lagligt att 
dela data mellan dessa två vårdgivare. När data inte kan delas mellan Magna Cura och VAS 
lagras patientinformationen hos den vårdgivare som gett patienten vård. När det inte finns 
tillgänglig information från andra journalsystem användes telefon eller fax i syfte att få till-
gång till ytterligare information eller så användes NPÖ. Den information som vårdpersonal 
fick tillgång till dokumenterades sedan igen i det egna journalsystemet i syfte att informa-
tionen ska finnas hos varje enskild vårdgivare. 
 

Meddix och övriga system 

Meddix som är ett fristående system måste kontrolleras regelbundet för uppföljning av 
meddelanden och förändringar gällande en patient. Det förändringar som hittades doku-
menterades igen i det egna journalsystemet. Om det fanns information som var otydliga, 
som till exempel epikriser, användes telefon eller fax i syfte att få tillgång till ytterligare 
information. Andra system som till exempel läkemedelssystemet Pascal är länkad till 
Magna Cura och VAS. Dock måste förändringar kontrolleras då det inte går att se direkt i 
det egna journalsystemet. Nedan presenteras en bild över systemen motsvarande den i 
bilaga 2, se bild 1. Systemöversikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Systemöversikt. 
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5. Analys 

I det här avsnittet kommer insamlad data i resultatet analyseras mot den litteratur som 
studien bygger på̊. Utifrån resultatet har nya teman identifierats och analysen är strukt-
urerad och uppdelad utifrån varje vårdgivare i studien. Det genom att förtydliga vilka ut-
maningar som påverkar vårdpersonals tillgång till information från olika vårdgivare samt 
hur vårdpersonal hantera dessa utmaningar. De teman är; Hemsjukvård – Uppföljning och 
integration av system, Sjukhus – Regionalt ansvar om tillgänglig information samt Vård-
central –Fördel med ett gemensamt journalsystem. Dessa teman kommer var och för sig att 
analyseras men stundtals kan de olika teman gå in i varandra då delar av resultatet kan 
appliceras på fler ställen.  
 

5.1 Hemsjukvård – Uppföljning och integration av system 

Möjligheten att dela data avgörs bland annat om det finns tillgång till olika patient-
journalsystem, enligt Appari och Jouhnsson (2010). Dock finns det fortfarande system som 
är föråldrade och åtkomsten till elektronisk patientinformation mellan olika journalsystem 
är ännu mycket begränsad (Riksrevisionen, 2011). Adler-Milstein & Jha (2014) nämner att 
en av utmaningarna med att dela data är att relatera till juridiska frågor som uppstår när 
icke samarbetande organisationer delar känsliga patientuppgifter med varandra. Studiens 
resultat visar att journalsystemet Magna Cura är ett fristående system som inte komm-
unicera eller dela data med sjukhusets och vårdcentralens journalsystem VAS. Det fram-
kom i studien att det inte är tillåtet att dela data och patientinformation mellan journal-
systemen när det enligt lag inte är tillåtet när de räknas som två olika organisationer.  
 
Sachdeva och Bhalla (2012) samt Kohli och Tan (2016) belyser att den information som 
finns ska användas till beslut om en patients framtida vård. Att kunna möta en patients 
behov kräver att det data som samlas in är relevant och är av bra kvalité för både läkare 
och sjuksköterskor (Sunyaev & Chornyi, 2012). Studien visar att när det inte går att dela 
data mellan journalsystemen används andra system som Meddix och Pascal. Via Meddix 
skickas meddelanden och förändringar om en patient som epikriser vilka kan vara otydliga 
över den vård som getts. Pascal, som är länkad till patientens journal i Magna Cura, samt 
integrerad med NCS inom regionen ger vårdpersonal uppdaterad information om medi-
ciner. När det gäller datakvalité beskriver Redman (2011) att data nära relaterad till 
användaren och dess användning som då avgör om data är relevant. En benämning av 
datakvalité är fullständighet, vilket för läkare och sjuksköterskor innebär om all nödvändig 
information om patienter finns tillgänglig (Tola et al., 2016). En annan benämning för 
datakvalité är punktlighet (Haug & Arlbjorn, 2011), som innebär hur väl data är aktuell 
och uppdaterad beroende på vad data ska användas till (Pipino et al., 2002). Meddix fick 
kontrolleras regelbundet för uppföljning av meddelanden och förändringar gällande en 
patient mellan berörda parter. Även Pascal fick kontrolleras när inte förändringar om en 
patient ses direkt i Magna Cura. Dock är Pascal det system som var integrerat med NCS 
inom regionen och det går snabbt att få tillgång till uppdaterad information. Den informa-
tion som fås via systemen dokumenteras igen i det egna journalsystemet i syfte att 
förtydliga att informationen finns. Lu och Sinnott (2016) påpekar att en patients hälsa 
består av både identifierbar och icke identifierbar information och möjligheten att dela 
data kräver ett samtycke från patienten. Finns inget samtycke är det en utmaning att 
kunna ge rätt behandlingar och risk för felmedicineringar finns (Sveriges offentliga 
utredningar, 2016). För en läkare blir det en utmaning när en diagnos ska ställas om det 
inte går att hämta patientinformation från källor, som andra journalsystem och vårdgivare 
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som patienten har haft kontakt med (Sunyaev & Chornyi, 2012). Utöver Meddix och Pascal 
används systemet NPÖ i syfte att läsa anteckningar från olika vårdgivare. Likt Meddix och 
Pascal måste förändringar gällande en patient följas upp när det inte går att se direkt i 
journalsystemen, om patienten har gett sitt samtycke. Studien framförde även att sam-
tycket måste följas upp med jämna mellanrum. Missas ett samtycke från patienten så får 
de inte gå in och läsa journalen. Informationen som hittas i NPÖ ses inte i journalsystemet 
utan dubbeldokumenteras. 
 
Insamling av uppgifter är tekniskt lätt om det inte sker något samtycke när data samlas in i 
elektronisk form (Otjacqes et al., 2007). Enligt Lathal et al. (2012) ska det vara lättillgäng-
ligt att få tillgång till information och helst få tillgång till information från alla läkare och 
sjuksköterskor som patienten har haft kontakt med. I studien framförs det är det bra att 
kunna dela data men tillgången är begränsad. Det framfördes även att en vårdgivare som 
hemsjukvården inte kan läsa en hel journal i NPÖ, som omvårdnadsanteckningar. Det 
framkom även att varje region som använder sig av NPÖ ska enskilt bestämma vilken 
patientinformation som olika vårdgivare får ta del av. En utmaning är att skydda patient-
data från otillåten dataåtkomst samtidigt som de som har behörighet ska ha åtkomst till 
data som de behöver (Appari & Jouhnsson, 2010). Det behövs väl utvecklade regler och 
policys när data gällande sekretess och personlig integritet ska hanteras. Omvårdnads-
anteckningar om en patient i VAS är inte länkad till patientens egen journal och kan inte 
ses i NPÖ. En anledning har att göra med behörigheter och vad som är relevant att läsa för 
de personal som ska ha tillgång till journalen. Anteckningar som hemsjukvården inte kan 
se via NPÖ gjordes tillgängligt via telefon eller fax.  
 
Appari och Jouhnsson (2010) påpekar att om det inte går att dela data mellan olika jour-
nalsystem kan det leda till informationssilos där information om en patient enbart komm-
er att lagras hos den vårdgivare som gett vård och behandling. Informationssilos blir en 
utmaning för vårdpersonal om de inte få tillgång till den information som dem behöver. 
Risken finns för felbehandlingar om informationen är otillräcklig, (Sveriges offentliga 
utredningar, 2016). Information gällande till exempel omvårdnaden som en patient får på 
sjukhuset finns enbart i VAS. Telefon och fax fick användas för tillgång till ytterligare som 
inte finns i systemen. Information som sedan dokumenteras igen i det egna journalsystem-
et för att informationen ska finnas lagrad i det egna systemet.  
 
Exakthet är en av de tre dimensionerna för datakvalité där exakthet beskrivs som graden 
av överensstämmande mellan den information som finns i databasen och med det som 
finns i verkligheten (Batini & Scannapieca, 2006). Enligt Sachdeva och Bhalla (2012) samt 
Kohli och Tan (2016) behövs det en samtidig information för beslut om en patients fram-
tida vård. Resultatet visar att det händer att patienter från hemsjukvården tar kontakt med 
sjukhuset och vårdcentralen utan att det meddelas. Sker det förändringar blir en komm-
unikation via en journalkopia, att dem ringer eller att förändringar får letas upp i NPÖ eller 
Pascal i efterhand. För respondenterna var det viktigt att kontrollera förändringar efteråt 
så att den information som dem får tillgång till stämmer med det som dem hittar i NPÖ 
eller i Pascal. Fanns det förändringar dokumenteras det igen i det egna journalsystemet.  
 

5.2  Sjukhuset – Regionalt ansvar om tillgänglig information 

Sunyaev och Chornyi (2012) samt Coorevits et al. (2013) påpekar att syftet med patient-
journaler är att kunna stödja vården att bli mer effektiv och kvalitativ samt att elektron-
iska patientjournaler kan stödja datakvalitén. Adler-Milstein och Jha (2014) belyser att en 
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av utmaningarna med att dela data är när det ska relateras till juridiska frågor som upp-
står när icke samarbetande organisationer delar känsliga patientuppgifter med varandra. 
Studien visar att vårdgivare som har tillgång till VAS kan läsa varandras journaler och 
anteckningar. Dock går det inte att se och dela data med hemsjukvården då de är en egen 
vårdgivare. Det framkom i studien att det inte är tillåtet att dela data och patientinforma-
tion mellan journalsystemen när det enligt lag inte är tillåtet då de räknas som två olika 
organisationer. Anteckningar som sjukhuset behövde fick sökas med hjälp av telefon eller 
fax.  
 
När data används för olika ändamål behöver patientdata skyddas från otillåten data-
åtkomst samtidigt som behöriga ska kunna ha tillgång till relevant patientdata (Appari & 
Johnson, 2010). Vad som avgör om patientinformationen är relevant beror på vilka behov 
som finns och vad användarna av systemen tycker är av bra datakvalité (Lathal et al., 
2012). I studien framfördes det att det fanns ett behov av att kunna läsa anteckningar från 
hemsjukvården om en patient skulle bli inneliggande under en längre tid. Dock finns inte 
den möjligheten via NPÖ utan behövdes information fick telefon eller fax användas. Den 
information som finns om en patient ska användas om en patients framtida vård enligt 
Sachdeva och Bhalla (2012) samt Kohli och Tan (2016). Det data som samlas in krävs vara 
relevant för att kunna möta en patients behov samt vara av bra kvalité för både läkare och 
sjuksköterskor (Sunyaev & Chornyi, 2012). Det system som används i syfte att skicka med-
delanden och förändringar om en patient mellan vårdgivare är via Meddix. Systemet måste 
kontrolleras regelbundet för uppföljning av meddelanden och förändringar gällande en 
patient mellan berörda parter. Meddelanden som epikriser som ger en sammanfattning av 
den vård som getts en patient. Den information som fås via systemet dokumenteras igen i 
det egna journalsystemet så att det finns lagrad i VAS.  
 
Lathal et al. (2012) belyser att det ska vara lättillgängligt att få tillgång till all vårdhistoria 
om en patient. Helst ska det vara möjligt att få tillgång till all information från alla läkare 
och sjuksköterskor som patienten har haft kontakt med. För läkare och sjuksköterskor 
innebär det om all nödvändig information om en patient är tillgänglig (Tola et al., 2016). 
Saknas tillförlitlig dokumentation av patientinformation kan detta påverka patientsäker-
heten och kvalitén på vården vilket Kolin och Tan (2016) belyser om. Studien visar att det 
är via NPÖ som information kan visas och tas del av från andra vårdgivare. Regionen är 
ansvariga att lägga upp information om sina patienter i NPÖ men kommunen kan bara ta 
del av information från andra vårdgivare. Det som visas i NPÖ bestäms av varje enskild 
region i Sverige samt vad som ska visas från en patients journal. Då regionen är ansvariga 
kan inte sjukhuset läsa hemsjukvårdens anteckningar via NPÖ. Ska en läkare kunna ställa 
en diagnos blir det en utmaning om det inte går att hämta patientinformation från källor, 
som andra journalsystem och vårdgivare som patienten har haft kontakt med (Sunyaev & 
Chornyi, 2012). Enligt Appari och Jouhnsson (2010) kan data som inte delas mellan olika 
journalsystem leda till informationssilos vilket blir en utmaning för vårdpersonal av att 
inte ha tillgång till den information som de behöver. Det sker en del dubbeldokumentation 
för att de ska kunna ha informationen lagrad hos sig. Finns inte patienten i NPÖ eller VAS 
visar resultatet att vårdpersonal får använda sig av telefon eller fax för ytterligare informa-
tion. Den information som framfördes muntligt eller kom via fax dokumenterades igen i 
det egna journalsystemet.  
 
Finns inte alla uppgifter tillgängliga om en patient kommer det att saknas information och 
data blir inte fullständig (Pipino et al., 2002). Det är nödvändigt för läkare och sjuksköter-
skor att ha tillgång till all nödvändig information om en patient (Tola et al., 2016). En 
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annan utmaning med att dela patientinformation mellan system är att det krävs ett 
samtycke från patienten (Lu & Sinnott, 2016). Finns inget samtycke blir det en utmaning 
för som läkare och sjuksköterskor att kunna ge rätt behandlingar och risk för felmedicin-
eringar finns (Sveriges offentliga utredningar). Det krävs ett samtycke från patienten för 
tillgång till NPÖ. Det krävs också ett samtycke för att vårdpersonal på sjukhuset ska få 
tillgång till information från privata aktörer via VAS även när de har samma system. 
Samtycket måste också följas upp med jämna mellanrum och missas ett samtycke från 
patienten så får vårdpersonal inte läsa en patients journal.  
 

5.3 Vårdcentralen – Fördel med ett gemensamt journalsystem  

Informationen i elektroniska patientjournaler ska vara enligt Sachdeva och Bhalla (2012) 
samt Kohli & Tan (2016) samtidig och att informationen kan användas till beslut om en 
patients framtida vård. Det data som samlas in krävs vara relevant och av bra kvalité när 
läkare och sjuksköterskor ska kunna möta en patients behov (Sunyaev & Chornyi, 2012). 
En dimension av datakvalité är punktlighet vilket innebär hur snabbt det går att dela 
patientinformation mellan olika vårdgivare enligt Furukawa et al. (2013). En annan är 
fullständighet som innebär att läkare och sjuksköterskor får tillgång till den information 
om patienter som dem behöver (Tola et al., 2016). Resultatet visar att det är en fördel av 
att använda sig av ett gemensamt journalsystem som inom regionen. En fördel som att 
kunna följa vårdförloppet av en patient när det går snabbt att få tag på informationen, att 
det är lättillgängligt via systemet samt att det är en kvalitetssäkring för patient och 
vårdpersonal. När känslig information ska delas mellan icke samarbetande organisationer 
uppstår frågor gällande lagar och regler (Adler-Milstein & Jha, 2014). Enligt Sachdeva och 
Bhalla (2012) samt Kohli och Tan (2016) ska en patients framtida vård beslutas på den 
information som finns tillgänglig. Det går dock inte att läsa anteckningar från en 
vårdgivare som kommunen då det enligt lag inte är tillåtet att dela data. Studien visar att 
vårdcentralen använde Meddix till att följa meddelanden förändringar om en patient 
mellan regionen och kommunen men systemet måste kontrolleras regelbundet. Den 
information som fås via systemet dokumenteras igen i det egna journalsystemet. 
 
Adler-Milstein och Jha (2014) belyser att det är en utmaning att relatera sig till frågor 
gällande kultur när icke samarbetande organisationer ska dela känslig patientinformation 
med varandra. Olika kulturer samt hur olika organisationer hantera data. NPÖ möjliggör 
för vårdgivare att få tillgång till information från andra vårdgivare. Dock användes inte 
systemet av alla respondenter då det enligt dem inte har funnits något behov. Saknas det 
samtycke från patienten blir det en utmaning för läkare och sjuksköterskor att kunna ge 
rätt behandlingar och risk för felmedicineringar finns (Sveriges offentliga utredningar, 
2016). Samtycke måste ges innan NPÖ får användas av vårdpersonalen och läsa journaler 
från andra vårdgivare. Likt är det i VAS där det inte går att läsa anteckningar från privata 
aktörer utan det krävs ett samtycke från patienten. Även om de privata aktörerna har VAS 
måste ett samtycke ges då de räknas som en egen vårdgivare. Respondenterna som inte 
använde sig av NPÖ använde VAS med anledning att få tillgång till vårdgivare som patient-
en har haft kontakt med. Dock de system som finns länkad till VAS måste kontrolleras om 
det finns förändringar. Förändringar som hittas dokumenteras i patientens journal.  
 
Redman (2011) belyser att när det gäller datakvalité så är kvalité nära relaterad till de 
som ska använda den data finns, vilka då avgör om data är relevant. Det kan vara så att 
samma data vid olika tillfällen och användningsområden kan ha olika kvalité då det data 
som används möter olika specifika behov. En annan benämning av datakvalité är full-
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ständighet, vilket innebär i vilken utsträckning data saknas och vilken betydelse data har 
som finns vilket Pipino et al. (2002) beskriver. För läkare och sjuksköterskor innebär det 
om all nödvändig information om patienter finns tillgänglig enligt Tola et al. (2016). 
Sunyaev och Chornyi (2012) framför att det kan bli en utmaning för en läkare när diagnos-
er ska ställas om det inte går att hämta patientinformation från andra vårdgivare som 
patienten har haft kontakt med. Resultatet visar att behovet variera när det gäller åtkomst 
till varandras anteckningar, som omvårdnadsanteckningar. Behovet är inte så stort för 
vårdpersonal som inte jobbar så nära patienten som samt att det skulle bli mycket anteck-
ningar i systemen. Dock framfördes det att viss information från hemsjukvården skulle 
vara värdefull och skulle vara bra att kunna se. Behövdes information från hemsjukvården 
användes telefon eller fax.  
 
Information blir inte fullständigt eller punktlig enligt dimensionerna för datakvalité om 
inte information finns tillgänglig (Pipino et al., 2002) samt det tar tid innan det skrivs in i 
en journal (Puttkammer et al., 2016). Data som inte går att delas mellan olika journal-
system leder till informationssilos enligt Appari och Jouhnsson (2010). Informationssilos 
blir en utmaning för andra vårdgivare som inte få tillgång till information och risken finns 
för felbehandlingar om informationen är otillräcklig, (Sveriges offentliga utredningar, 
2016). Det framfördes i studien att hemsjukvården och vårdcentralen kommunicera med 
varandra flera gånger i veckan angående frågor om förändringar om patienter som är 
inskrivna i hemsjukvården. Den kommunikation som sker är via fax som journalkopior 
eller att det överförs muntligt via telefon. Den information som fås tillgång till dokument-
eras igen i journalsystemen i syfte att information ska finnas lagrad hos varje enskild 
vårdgivare. 
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6. Diskussion 

I diskussionen är en av utgångspunkterna att diskuterar studiens resultat och analys i 
jämförelse med vad litteraturen framförde. Samt kommer egna tankar och reflektioner att 
beskrivas i relation till resultat och analys.  

 
I inledningen framfördes det att det att det krävs en större förståelse för läkares och 
sjuksköterskornas behov gällande användningen av elektroniska patientjournaler som 
möjliggör att data kan delas (Kohli & Tan, 2016). Dock finns det olika utmaningar som på-
verkar om data kan delas (Lu & Sinnot, 2016). Resultat och analys visar att det finns ett 
behov av att se varandras anteckningar dock att vilken information som för dem är rele-
vant att få tillgång till kunde variera. Hur vårdpersonal får tillgång till den information som 
dem behövde påverkas av olika utmaningar som presenterats i studien. Det fanns utman-
ingar som identifierades ifrån litteraturen vilka påverkade vårdpersonalens tillgång till 
information. Utmaningarna hanterades på olika sätt i syfte att få tillgång till den inform-
ation som vårdpersonal var i behov av.  
 
Tidigare forskning visar att åtkomsten till elektronisk patientinformation mellan olika 
journalsystem är mycket begränsad (Riksrevisionen, 2011). Trots att patientdatalagen 
infördes 2008 som möjliggjorde att patientinformation kan delas. En av de utmaningar 
som kunde identifieras från litteraturen var gällande tillgången till relevant patientin-
formation när det uppstår frågor gällande juridik när icke samarbetande organisationer 
ska dela känslig information med varandra (Adler-Milstein & Jha, 2014). En annan ut-
maning från litteraturen var om vårdpersonal inte får tillgång till den information som de 
är i behov av vilket leder till informationssilos enligt Appari och Jouhnsson (2010). Resul-
tatet visar att det inte är tillåtet enligt lag att dela data mellan kommunens och regionens 
journalsystem Magna Cura och VAS. Den begränsade tillgången till information i systemen 
ledde till att personal fick ta till andra åtgärder för att kunna få tillgång till information. 
Vårdpersonal fick arbeta runt systemen genom att använda sig av telefon eller fax för att få 
tillgång till information från en annan vårdgivare. I studien framkom det att den informa-
tion som inte fås via journalsystemen lagras hos de enskilda vårdgivarna som gett vård. 
Information som var för vårdpersonal önskvärt att få tillgång till hos de olika vårdgivarna.  
 
En annan utmaning som kunde identifieras från litteraturen var om inget samtycke finns. 
Det blir det enligt Sveriges offentliga utredningar (2016) en utmaning för vårdpersonal att 
få tillgång till information som kan vara avgörande om rätt behandling kan ges om inte 
samtycke finns. I studien framkom det att det finns styrdokument och förordningar som 
vårdpersonal måste följa i syfte att förbättra patientsäkerheten. Styrdokument och förord-
ningar som NPÖ som möjliggör att som vårdgivare får tillgång till patientinformation från 
andra vårdgivare som är uppkopplade till systemet. Dock måste patienten ge sitt samtycke 
innan NPÖ får användas. Likt är det att få tillgång till information från privata aktörer i 
regionens journalsystem VAS där vårdpersonal måste fråga patienten om samtycke. För 
läkare och sjuksköterskor blir det en utmaning att hela tiden få ett samtycke från en pati-
ent genom att lyckas ta i kontakt med patienten varje gång NPÖ ska användas eller när 
journaler ska läsa från privata aktörer i VAS. Finns inget samtycke får vårdpersonal utgår 
från patienten själv och den information som finns tillgänglig i deras eget journalsystem. 
Finns det ett samtycke leder det till att den information som hittas i NPÖ eller i VAS måste 
dokumenteras i igen som en effekt på denna utmaning.  
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En sista utmaning som kunde identifieras från litteraturen var att skydda patientdata från 
otillåten dataåtkomst samtidigt som de som har behörighet ska ha åtkomst till data som de 
behöver (Appari & Jouhnsson, 2010). Det framkom i studien att allt inte kan läsas i en 
patients journal i NPÖ. En anledning har att göra med behörigheter och vad som är rele-
vant att läsa för de personal som ska ha tillgång till journalen. Detta leder till att det som 
inte syns i NPÖ tas reda på via telefon eller fax vilket sedan leder till dubbeldokument-
ation. Vårdpersonalen behöver tillgång till information från olika vårdgivare i syfte att 
kunna möta det vårdbehov som en patient har. Informationen är inte lättillgängligt när det 
finns lagar som påverkar tillgången. Utifrån vårdpersonalens perspektiv går det åt tid och 
resurser till informationssökning utanför systemen istället för en direktåtkomst till in-
formation. Samt att de måste använda sig av gamla kommunikationskanaler som telefon 
eller fax. Lagar som inte följer med i utvecklingen i att snabbt få tillgång till nödvändig 
information när journalsystemen är fristående från varandra. Det hade varit bättre om en 
patient blev friskare fortare än att lägga tid på att leta efter information från andra vård-
givare. Information som sedan dubbeldokumenteras för att informationen ska finnas hos 
varje enskild vårdgivare. Dubbeldokumentation som kunde undvikas om informationen 
samt förändringar kunde ses direkt i patientens journal och inte lagras i olika system.  
 
Det som resultatet framförde men som inte identifierats ifrån litteraturen var om integra-
tion mellan olika system. Regionen kan inte ta del av kommunens anteckningar via NPÖ 
när det enbart är regionen som är ansvarig att lägga upp information om en patient. En 
regel som påverkar kommunens integrering mot NPÖ som möjliggör att för dem att lägga 
upp information om sina patienter. Finns det inte någon slags integrering mot systemet får 
vårdpersonal använda sig av metoder som telefon eller fax för att få tag på information om 
en patient som vårdas av en vårdgivare som kommunen. Från resultatet framfördes det att 
det finns system som var länkade till vårdgivarnas journalsystem. Förändringar som be-
rörde en patient inte kunde ses direkt i patientens journal utan olika system fick följas upp 
och kontrolleras. Även när systemen är länkade ses inte förändringar direkt i patientens 
journal. Det finns även ett fristående system som användes men fick kontrolleras regel-
bundet. De enda system som var integrerade med varandra var läkemedelssystemen Pas-
cal och NCS som förser vårdpersonal med uppdaterad information om mediciner. Dock 
måste systemet kontrolleras om förändringar när det inte ses direkt i en patients journal. 
Hittas förändringar leder det till dubbeldokumentation för att uppmärksamma att inform-
ationen finns. Även om läkemedelssystemen är integrerade med varandra fungerar det 
inte på det sätt att information kan ses direkt i patientens journal utan informationen 
måste överföras från ett system till ett annat manuellt. Likt är det med de andra systemen 
som måste kontrolleras och följas upp. Det går att ta del av information och skicka medd-
elanden till varandra men måste dubbeldokumenteras när informationen lagras i olika 
system. En utmaning som leder till nya sätt att få tag på information genom att arbeta runt 
systemen via telefon eller fax som sedan leder till en dubbeldokumentation. Information 
från andra vårdgivare som ska tolkas och skrivas ned igen på så sätt att annan vårdperson-
al förstår informationen. Från en patients perspektiv blir vården säkrare när all informa-
tion som finns är uppdaterad och tillgänglig för vårdpersonal. Istället att som vårdpersonal 
leta efter gammal eller otillgänglig information genom använda telefon eller fax i efterhand 
eller använda sig av NPÖ om samtycke finns. Eller att som vårdpersonal inte få tillgång till 
förändringar om en patient och risken finns att information missas. För vårdpersonal är 
det en utmaning att ha tillgång till uppdaterad information om det inte finns en integrering 
mellan systemen som möjliggör att förändringar kan tas del av direkt i patientens journal. 
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I studien beskrivs det att om läkare och sjuksköterskor ska kunna möta patientens behov 
krävs det att data som samlas in är relevant och är av bra kvalité (Sunyaev & Chornyi, 
2012). Relevant data beror på vilka behov som finns och vad vårdgivarna bedömer är 
kvalitativ data. De dimensionerna för kvalitativ data som användes i studien var exakthet, 
fullständighet och punktlighet (Haug & Arlbjorn, 2011). Begreppet datakvalité var inget 
som användes av de flesta av respondenterna men är något som återkommer i studien. 
När systemen inte är integrerade med varandra på det sätt att förändringar kan ses direkt 
i patientens journal påverkar det tillgången till information som i sin tur påverkar kvalitén 
på data när andra lösningar används som telefon och fax. Det fanns ett behov av tillgänglig 
information från olika vårdgivare även om vilken information som för vårdpersonal var 
relevant var kunde variera. Likt det Sunyaev och Chornyi (2012) belyser om så speglar sig 
datakvalité i de behov och erfarenheter som läkare och sjuksköterskor har. Bedömer dem 
att kvalitén på data är dålig så kommer också deras beteende och arbete att påverkas 
vilket i sin tur kommer att påverka den vård som ges patienten. Var datakvalitén dålig 
användes metoder i syfte att få tillgång till information som vårdpersonalen upplevde var 
relevant.  
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7. Slutsats 

Slutsatsen besvarar frågeställningen utifrån resultat och analys som tidigare har present-
erats. Avsnittet belyser även studiens syfte samt vad som framkommit under diskussion.  

 
Studien ämnade att besvara följande frågeställning: Vilka utmaningar påverkar 
vårdpersonals tillgång till patientinformation från olika vårdgivare? 
 
Flera utmaningar som framfördes i studien kunde relateras till vald litteratur vilka på-
verkade vårdpersonals tillgång till den information dem behövde samt utmaningar som 
kunde relaterades till styrdokument och förordningar. Dock kunde en ny utmaning pres-
enteras vilket identifierades från resultatet. Denna utmaning påverkar vårdpersonals 
tillgång till relevant information vilket i sin tur leder till en effekt av att deras arbetssätt 
förändras. Det genom att otillräcklig information får sökas upp på annat sätt än det som 
redan står i deras journalsystem.  
 
I studien framkom det att vårdpersonal måste använda sig av flera olika system, som jour-
nalsystem och andra stödsystem, för att kunna se tillgänglig information om en patient 
från andra vårdgivare. Systemen är antingen fristående eller anslutna via patientens jour-
nal. När det sker en förändring om en patient ses det dock inte direkt i patientens egen 
journal utan systemen måste kontrolleras var för sig. Systemen är inte integrerade på det 
sätt att information direkt kan ses i patientens journal och risken finns att information 
missas. Detta är en utmaning för vårdpersonal som måste använda sig av och kontrollera 
flera olika system i syfte att få tillgång till den information som de är i behov av. En utman-
ing som påverkar vårdpersonals arbetssätt genom att den information som hittas måste 
dubbeldokumenteras igen i patientens egen journal. Det genom att förtydliga var informa-
tionen kommer ifrån.  
 
Syftet var att identifiera vilka utmaningar som påverkar tillgången till patientinformation 
som vårdpersonal är i behov av. Det genom att belysa hur läkare och sjuksköterskor hant-
era och använder sina journalsystem när data delas mellan olika vårdgivare, som sjukhus, 
vårdcentraler och hemsjukvård. Studien ger en tydligare bild och en förståelse om hur 
vårdpersonal använder sina journalsystem samt hanterar de utmaningar som uppstår. Det 
för att få tillgång till information som de är i behov av från andra vårdgivare. Studien är 
inte ämnad att ge förslag på lösningar utan enbart belysa vilka utmaningar som påverkar 
tillgången till patientinformation som vårdpersonal är i behov av. Framtida forskning 
skulle kunna genomföras genom att jämföra hur tillgången till information ser ut i olika 
regioner och kommuner samt hur vårdpersonal hanterar de utmaningar som finns. Det för 
en tydligare bild över utmaningar samt hur det hanteras och eventuellt vilka lösningar 
som finns.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide med stöd från litteraturen 

 

Allmänna frågor - Läkare och sjuksköterskor 
 

1. Vad har ni för roll i företaget? 
2. Hur länge har ni arbetat här? 
3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

 

Utbyte av data mellan olika journalsystem Litteratur 
Berätta vilken roll journalsystemet har och vad ni 
använder det till.  
 

- Hur stödjer systemet ert arbete?  
- Finns det andra system som är anslutna till 

journalsystemen? 
- Hur går det till när ni dokumenterar i 

systemet? 

(Sunyaev & Chornyi, 2012) Elektroniska 
journalsystem är de system som är till för att 
lagra all information om en patient, där syftet 
är att stödja vården. Respondenten får berätta 
hur systemet används till för att få en 
förståelse hur dem använder det.  
 
 

Vad, hur och när registreras informationen om en 
patient? 
 

- Vilken information lagras om en patient?  
- (Får man se hur en journal se ut?) 

 

I elektroniska patientjournaler så registreras 
också den tid när händelser sker och gör det 
möjligt att lagra information från olika 
episoder och vårdgivare (Lathal et al., 2012). 

 

Behov av relevant information Litteratur 
Hur viktig är den information som finns i 
journalerna, vilken betydelse har det? 
 

- Vilken information har ni tillgång till om en 
patient? 
 

Lathal et al. (2012) nämner att elektroniska 
patientjournaler möjliggör att informationen 
kan användas som rätt information i rätt 
händer vid rätt tidpunkt som underlag för 
patientens vård.  
 
Det är också avgörande om det finns tillgång 
till rätt patientinformation, oavsett vem som 
har dokumenterat informationen eller var 
informationen har dokumenterats 
(Riksrevisionen, 2011). 

Möjliggör systemet att ni få tillgång till alla 
information om en patient? 
 

- Om inte vet ni varför? 
- Om en patient kommer från en annan 

vårdgivare, hur och vilken information får 
ni tillgång till då? 

- Vilken information saknas och hur får ni 
tillgång till denna information? 

- Hur delar ni information utanför systemet? 
- För att kunna göra ett bra arbete och kunna 

Lathal et al. (2012) nämner att en vårdgivare 
helst ska ha tillgång till all patientinformation 
som från alla de vårdgivare som patienten har 
haft kontakt med.  
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ge en bra vård, vilken information är ni 
behov av vid mötet av en patient? 

- Varför är rätt information viktig? 
- Hur påverkar detta ert arbete om 

informationen inte finns tillgänglig?  
- Finns det data som inte är relevant? 
- Skulle ert arbete bli bättre om kvalitén på 

data var bättre? 
 
 

Relevant data och datakvalité  Litteratur 
Om ni ser på själva datakvalitén, hur informationen 
ser ut.  
 

- Vad skulle du säga att datakvalitet är? 
- Finns det ett intresse för hur datakvaliteten 

ser ut? 
- Vilken är den mest relevanta 

informationen? 
- Hur ser data om en patient ut?  
- Är datan relevant utifrån ert perspektiv?  
- Hur ser informationen ut från andra 

vårdgivare, om det delas i systemet? 
- Hur ser data ut när det delas på annat sätt? 
- Hur ska en bra kvalité på data vara tycker 

ni? 
- Hur ser tidsperspektivet ut och 

tillgängligheten gällande kvalitén på data? 
 

Den data som samlas för att kunna möta en 
patients behov krävs att vara relevant och av 
bra kvalité (Sunyaev & Chornyi, 2012). 
Kvalitativ data speglar sig i det behov och 
erfarenheter som användarna har och 
bedömer dem att kvalitén på data är dålig så 
kommer också deras beteende och arbete att 
påverkas.  
 
 
 
Exakthet 
Fullständighet 
Punktlighet 
 

Vad händer med den informationen som ni få 
tillgång till utanför systemet?  
 

- Hur läggas detta in i systemet? 
- Hur påverkar detta kvaliten på data, när 

detta läggs in i efterhand?  
-  

Enligt Lathal et al. (2012) så möjliggör 
elektroniska journalsystem att händelser 
registreras när det sker från olika episoder 
och vårdgivare.  
 
 

 
 

Utmaningar med att dela data och 

patientinformation 

Litteratur 

Hur ser ni på detta med att inte dela data/få dela data 
med andra vårdgivare? 
 

 

Vilka utmaningar ser ni utifrån ert perspektiv med 
att systemen inte kan dela data med varandra? 
 

- Vad händer med den data som skapas hos er 
om en patient?  

- Hur länge lagras det och varför? 
 

Det kan det vara kritiskt gällande kunskap 
om kroniska sjukdomar eller svåra allergier 
hos en patient när en rätt behandling ska 
väljas enligt Riksrevisionen (2011). 

Hur får ni tillgång till patientinformation i själva 
systemet?  
 

Finns inget samtycke är det svårare att 
kunna ge rätt behandlingar och risk för 
felmedicineringar finns (Sveriges offentliga 
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- Vilka krav krävs för att komma åt det? 
- Är det en utmaning med själva tillgången om 

en patient? 
- Hur fungerar det när en patient inte själv kan 

godkänna att informationen ska delas?  
 

utredningar, 2016). 

 

 

Allmänna frågor - IT samordnare/systemförvaltare/systemadministratör 
 

1. Vad har ni för roll i företaget? 
2. Hur länge har ni arbetat här? 
3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

 

Utbyte av data mellan olika journalsystem Litteratur 
Vilket journalsystem har ni? 

- Finns det andra system som är anslutet till 
journalsystemet? 
 

(Sunyaev & Chornyi, 2012) Elektroniska 
journalsystem är de system som är till för att 
lagra all information om en patient, där syftet 
är att stödja vården. Respondenten får berätta 
hur systemet fungerar för att få en förståelse 
om hur dem använder det.  
 

Om data inte delas, varför ser det ut som det gör 
idag? 
 

- Hur delas information om en patient idag 
mellan olika vårdgivare? 

 

Det är avgörande om det finns tillgång till rätt 
patientinformation, oavsett vem som har 
dokumenterat informationen eller var 
informationen har dokumenterats 

(Riksrevisionen, 2011). 

Vilka krav behövs för att få systemen att dela data? 
 

- Vad behövs för att kunna ta tag i problemen 
med att personal inte ha tillgång till rätt 
information? 

-  

Från andra vårdgivare krävs det att olika 
journalsystem kan del data med varandra 
(Statens offentliga utredningar, 2016). 
 
 

 

Behov av relevant information Litteratur 
Möjliggör systemet att personalen få tillgång till alla 
information om en patient? 
 

- Om inte, vilka utmaningar finns det gällande 
journalsystemen? 

- Vilket är det största problemet? 
- Säkerhet och integritet, hur skulle detta 

kunna se ut?  
- Om systemen dela data med varandra, vad 

möjliggjorde att detta fungerade? 

Lathal et al. (2012) nämner att en vårdgivare 
helst ska ha tillgång till all patientinformation 
som från alla de vårdgivare som patienten har 
haft kontakt med. Systemen ska kunna 
kommunicera med varandra (Statens 
offentliga utredningar, 2016). 
 
Det behövs också väl utvecklade regler och 
policys gällande sekretess och personlig 
integritet när data hanteras (Appari & 
Johnson, 2010). 

Hur ser ni på detta med att inte dela data/få dela 
data med andra vårdgivare? 
 

 

Vilken betydelse har det att dela data med andra 
vårdgivare? 
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Relevant data och datakvalité  Litteratur 
Om ni ser på själva datakvalitén, hur informationen 
ser ut.  
 

- Hur ser informationen ut från andra 
vårdgivare, om det delas i systemet? 

- Hur ser data ut när det delas på annat sätt? 
- Hur ska en bra kvalité på data vara tycker 

ni? 
- Vilka kvalité på data behövs för att 

personalen ska kunna arbeta med 
patienterna? 

- Vilket är det mest kritiska när det gäller 
datakvalitén? 

- Om ni arbetar med ett kvalitetsarbete när 
det gäller data, hur skulle det ser ut? 

 

Den data som samlas för att kunna möta en 
patients behov krävs att vara relevant och av 
bra kvalité (Sunyaev & Chornyi, 2012). Data 
kvalité är nära relaterad till användaren och 
dess användning som då avgör om data är 
relevant (Redman, 2011). 

Om datakvalitén skulle variera på grund av olika 
behov, hur skulle detta kunna lösas? 
 

- Vet ni vilka behov på datakvalitén ser ut 
idag? 

Det kan vara så att samma data kan ha olika 
kvalité beroende på vem som ska använda 
data och i vilket sammanhang (Redman, 
2011). 
 
(Sunyae & Chornyi, 2012). En organisation 
behöver ta tag i vad som menas med 
kvalitativ data och ta reda på hur och när 
användarna arbetar med data. 

Utmaningar med att dela data och 

patientinformation 

Litteratur 

Finns det lagar och regler som påverkar tillgången 
av relevant information?  

Fler frågor gällande integritet ökat med 
elektroniska informationssystems anslutning 
till internet (Otjacqes et al., 2007).  
 
Patientinformation ska samtidigt hanteras så 
att obehöriga inte kommer 
åt det samt vara utformade och hanteras på 
ett sätt som respekterar integriteten hos 
patienten [2].  
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Bilaga 2. Mindmap 
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