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Sammanfattning 
Området e-hälsa är mycket aktuellt just nu både i Sverige och på EU-nivå och i 
synnerhet är det patientperspektivet som intresserat mig när det gäller utveckling 
av e-hälsotjänster. Syftet var att skapa förståelse för patientperspektivet när det 
gäller utveckling av e-hälsotjänster genom att låta patienterna själva få berätta. 
Detta skedde genom en enkätundersökning där 165 deltagare deltog och en liten 
intervjustudie med fyra av deltagarna från enkätundersökningen. 
Patientperspektivet har fångats genom en undersökningsmodell som omfattar fyra 
komponenter: informationsbehov, interaktionsbehov, tillämpning av information 
samt välbefinnande som designmål.  
 
Då undersökningsmodellen består av flera komponenter var flera teorier aktuella: 
Langefors (1995) teori om den infologiska ekvationen; Saunders och Jones (1990) 
teori om beslutsfattande i samband med informationssökning; Limbergs (1998) 
teori om motiv till informationssökning; Travelbees (1971) teori om 
mellanmänsklig relation samt Kirkevolds (2000) teori om välbefinnande.  
 
Resultatet visade att den studerade e-hälsotjänsten inte används i särskilt stor 
utsträckning: 75 % svarade att de aldrig eller inte med regelbundenhet använder 
den och man söker inte heller annan hälsoinformation med regelbundenhet. Den 
information man söker rör vanligtvis det egna tillståndet och man söker både ren 
fakta och även subjektiv information (t ex bloggar). Större delen av respondenterna 
i enkäten (78 %) uttrycker önskemål om tillgång till fullständig patientjournal. En 
känsla av välbefinnande uppfattades inte som något som e-hälsotjänster kunde 
uppfylla bland deltagarna i intervjuerna.  
 
Min slutsats är att e-hälsotjänster idag inte passar för patienters informations- och 
interaktionsbehov. Anledningen till svaret beror på de höga svarsfrekvenser som 
säger att de inte använder PatientPortal med någon regelbundenhet eller aldrig 
eller inte heller söker annan hälsoinformation med någon regelbundenhet. En 
majoritet önskar tillgång till fullständig patientjournal och en viktig fråga är hur 
den ska tillgängliggöras för att tillfredsställa såväl vårdpersonal som patienter. Om 
e-hälsotjänster kan leda till välbefinnande är tveksamt utifrån detta lilla empiriska 
material och min uppfattning är att detta behöver utredas vidare. 
 
Nyckelord: designmål, e-hälsa, e-hälsotjänster, informationsbehov, 
interaktionsbehov, patientperspektiv, välbefinnande 
 
 
 



   
 

   
 

Abstract 
The main problem for this thesis was to create understanding about how 
patients express their information and interaction requirements in e-health 
services and if they could see a point in using e-health services for 
supporting their wellbeing. Former research had also been focused on the 
patient perspective but not many had let the patients themselves express 
their views and preferences so this thesis was supposed to make an attempt 
to do just that. The method for doing this was in the first place to make a 
model of how the information management for patients looks like. This 
model included four components: information requirement, interaction 
requirement, how to apply the acquired information and if using e-health 
services could affect their wellbeing. A case study was conducted on an 
existing e-health service called PatientPortal, and a survey was sent to all 
users of the PatientPortal. Of 350 available users 165 of them answered 
questions about information and interaction needs. Four of these 
respondents were also interviewed about how they applied the acquired 
information and if they thought that e-health services could affect their 
wellbeing. The conclusion was that e-health services do not yet meet the 
patients’ information and interaction requirements and there is more 
research to be done to explore the reasons for that. Also the respondents in 
the interviews could not see how e-health services could affect their 
wellbeing. Still the opinion is that wellbeing is a motive for patients to use 
e-health services. There is just need for more research even in that area.  
 
Keywords: design goal, e-health, e-health service, information requirement, 
interaction requirement, wellbeing 
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Efter att ha tagit steget från vården för ett antal år sedan över till akademin 
har detta varit en mycket rolig och givande resa tillbaka till vården igen. Det 
har stundtals varit ganska brant uppför men i det stora hela upplever jag det 
som en resa utan någon större motvind – mest stimulerande och man vill 
komma framåt för att se vad som finns bakom nästa kulle. 
 
Jag vill tacka flera personer men framförallt vill jag tacka min sambo 
Edvard och mina barn Emma, Sofia och Liza som haft tålamod med mig 
hela våren då jag suttit med min laptop i knäet, vardag som helg. Tack 
Emma som även hjälpte mig praktiskt med arbete kring enkäten. 
 
Tack till e-Hälsoinstitutet i Kalmar som hjälpte mig med finansieringen av 
utskicket av enkätundersökningen och tack till alla deltagare som deltagit i 
enkät och intervjuer. Slutligen vill jag tacka en grupp kollegor på Sektionen 
för management, Blekinge Tekniska Högskola som jag fått bolla olika 
resonemang med.  
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1	   Introduktion	  	  
Området e-hälsa är mycket aktuellt just nu både i Sverige och på EU-nivå och 
ett område som fångat mitt intresse på grund av min bakgrund som både 
sjuksköterska och systemvetare. I synnerhet är det patientens perspektiv som 
intresserar mig när det gäller utveckling av e-hälsotjänster, ett område som 
jag upplever inte varit särskilt uppmärksammat inom forskningen. I den nya 
nationella planen för e-hälsa (Nationell e-hälsa, 2010) står att läsa att fokus 
nu ligger på individernas behov men det talas inte om på vilket sätt 
individernas behov ska fångas. Därför anser jag det viktigt att försöka få en 
uppfattning om hur patienters informations- och interaktionsbehov ser ut när 
det gäller hälsoinformation generellt och e-hälsotjänster specifikt, där 
patienterna själva får komma till tals. Tidigare forskning inom 
systemutvecklingsområdet har visat att det inte tagits särskilt mycket hänsyn 
till patientperspektivet då det gäller utveckling av IT-system (Lankton & 
Wilson, 2007). Detta torde möjligen vara helt naturligt då de traditionella 
systemen utvecklats för personal inom hälso- och sjukvård och inte för att 
tillgängliggöras för patienter. En holländsk studie har undersökt patienters 
delaktighet och e-hälostjänster och visat att det saknas forskning kring best 
practise för området. Att lägga märke till är att av fem stora studier 
inkluderade de patienter i ett fall men inte i de övriga (Alpay, L. L., et al, 
2010). Ytterligare en annan studie har, mot bakgrund av ökande krav kring 
patienters delaktighet i vården, undersökt behovet av begripliga och 
användbara verktyg för att stödja patienters delaktighet och beslutsfattande. 
En av slutsatserna är att större uppmärksamhet måste ägnas åt patienters 
informationsbehov och användbarhetsfrågor som rör hälsa (Keselman et al, 
2008). Gagnon et al (2009) har undersökt möjligheter att involvera patienter i 
beslutsfattande kring införande av hälsoteknik via intervjuer med 
beslutsfattare och litteraturstudier men ingen kontakt med patienter. Glaser et 
al (2010) har undersökt användande av telemedicin på interner i ett fängelse 
för att bedöma värdet av denna tjänst. Här har vårdgivarna fått besvara en 
enkät men inte patienterna/internerna. Forskarna Mars och Scott (2010) 
lägger ett politiskt perspektiv på saken och skriver att utvecklingen av e-hälsa 
behöver en global policy och talar inte om patientperspektivet. Syftet med 
uppsatsen är därför att försöka ge ett begränsat forskningsbidrag kring 
patientperspektivet gällande utveckling av e-hälsotjänster då uppfattningen är 
att detta saknas. Undersökningen består av en enkätundersökning och en 
mindre intervjustudie. Respondenterna i såväl enkätundersökning som 
intervjuer har prövat en e-hälsotjänst kallad PatientPortal i landstinget 
Östergötland. 



 

  8 (106) 
 

1.1 Inledning 
e-Hälsa är ett begrepp som allt fler människor i olika sammanhang talar om 
och något som anses vara viktigt att satsa på. Relativt regelbundet finner man 
artiklar på webbtidningen IT i vården som behandlar området e-hälsa: ”Utan 
entreprenörer, ingen e-hälsa i världsklass” (Österberg, Karlsson & Börve, 
2010), ”Politikerförslag: skriv journalen så att patienterna förstår” (Leitner, 
2011) o s v. Den 18 maj 2011 inbjöds till frukostmöte med temat ”Nationella 
e-hälsostrategin - hur skapar vi framtidens patienttjänster?”1  där bl a Lena 
Furmark, sakkunnig på socialdepartementet deltog. Ämnet är följaktligen 
högaktuellt och som kan anas i artiklarnas titlar är det inte 
patienterna/medborgarna själva som uttalar sig. Därför kändes det angeläget 
att just studera hur patienterna själva ser på informations- och 
interaktionsbehov med vården samt hur de söker och tillämpar den funna 
hälsoinformationen. I kapitel 2 kommer begreppet e-hälsa att diskuteras 
närmare.  
 

1.2 Tidigare forskning 
Att utveckla e-hälsa genomsyrar utvecklingen av hälso- och sjukvården på 
såväl nationell som på EU-nivå. Fallstudien i uppsatsen utgörs av en e-
hälsotjänst kallad PatientPortal (Landstinget Östergötland, 2011b) som 
Landstinget Östergötland drivit som pilotprojekt sedan 2003 och som 
planeras fortsätta även under 2011. (En närmare beskrivning av PatientPortal 
ses i kapitel 2.2.1) En utvärdering av PatientPortal genomfördes 2005 vilken 
bl a visade att så gott som hela gruppen (83 %) upplevde nytta med 
användandet och 98 % har aldrig oroat sig över information de erhållit, trots 
att de haft tillgång till provsvar som gällt även maligna sjukdomar innan 
läkare tagit del av dem. Vårdgivarna, å sin sida, oroade sig i hög utsträckning 
(91 %) över att patienterna skulle kunna feltolka journaluppgifter. En 
majoritet anser även att uppgifterna är lätta att förstå. Vilket är att jämföra 
med vårdgivarnas svar: 91 % tror att patienterna ofta feltolkar informationen. 
Ungefär hälften av patienterna uppger att de saknar olika typer av uppgifter 
såsom fler uppgifter från journalen eller en fullständig journal och de önskar 
även möjlighet till utökad kontakt med vårdgivare samt möjlighet till 
förtydliganden i journalen. Slutligen befarade 58 % av vårdgivarna att 
införandet kunde medföra en förändrad, mer försiktig, journalföring för att 
inte oroa patienterna vilket skulle medföra att journalen skulle försämras som 
arbetsredskap (Enlund, 2006). Denna uppsats fokuserar på 
patientperspektivet så hur ser attityderna hos individerna/patienterna ut? 
Rapporten Från sjukhussäng till e-hälsa (SKL, 2010) talar om patientens 
förändrade roll från att ha varit passiv till att vara mer delaktig. Mycket av det 
                                                
1 Inbjudan via IT i vården till frukostseminarie ”Nationella e-hälsostrategin – hur skapar vi 
framtidens patienttjänster”: http://itivarden.idg.se/2.2898/1.375388, tillgänglig 2011-04-20  
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som beskrivs i rapporten sker ur vårdens perspektiv även om texten talar om 
patienten som vårdens huvudperson.  
 
Så hur ser svenska folkets Internetanvändande ut när det gäller sökning efter 
hälsoinformation? En undersökning som granskat svenska folkets Internet-
vanor under 10 år visar att något mer än hälften av svenska folket, 55 %, 
söker någon gång hälsoinformation2 på Internet (Findal, 2010). 
Åldersmässigt är sökandet mest frekvent i åldergruppen 26-45. Den grupp 
som i undersökningen uppgivit att de har sämst hälsa uppger i 71 % av svaren 
att de ser kontakterna med läkare och sjuksköterskor som den viktigaste 
informationskällan. De som anser sig ha en god hälsa uppger i 53 % av 
svaren att de ser kontakterna med läkare och sjuksköterskor som den 
viktigaste informationskällan. En förstudie om vad medborgare önskar 
generellt när det gäller e-tjänster har presenterats 2011. Syftet med förstudien 
var att analysera lösningar för att underlätta medborgares kontakter med 
myndigheter (E-delegationen, 2011). Resultatet visade att ca 76 % av alla ca 
500 svarande anser sig ha behov av en gemensam webblösning för kontakter 
med myndigheter och andra organisationer.   
 
Sammanfattningsvis ger genomgången av tidigare forskning via Google 
Scholar på artiklar senare än 2008 att många aktörer talar om hur viktigt 
patientperspektivet är när det gäller utveckling av e-hälsotjänster men min 
uppfattning är att få aktörer faktiskt talar med patienterna för att få en 
uppfattning om hur patienternas behov verkligen ser ut – vilket jag menar är 
nödvändigt för att tjänsterna ska komma att användas. Där är syftet med 
denna uppsats att låta patienterna få berätta om hur deras informations- och 
interaktionsbehov ser ut samt hur de använder e-hälsotjänster. 

1.3 Uppsatsens undersökningsmodell 
Patientperspektivet är fokus för uppsatsen och uppfattningen är att patientens 
informations- och interaktionsbehov gällande e-hälsotjänster ofta nämns i 
olika sammanhang – men ur vårdens eller andra myndigheters perspektiv. 
Utveckling av e-hälsosystem bör ske ur patientperspektiv enligt Lankton & 
Wilson (2007) och då bör detta undersökas och tydliggöras via patienters 
egna röster. För att åskådliggöra patientperspektivets olika komponenter har 
en modell tagits fram (figur 1 nedan). Flödet är följande: en patient hamnar i 
en situation där ett informationsbehov uppstår och som följd 
interaktionsbehov. Patienters informationsbehov är uppmärksammat på såväl 
nationell som EU-nivå, via Nationell e-hälsa (2010) samt Europe 2020 
(European Commission, 2010). Patienten har ett informationsbehov (begrepp 
1 i figur 1) och hamnar i en valsituation när det gäller informationssökning 
                                                
2 Forskarna har inte gett respondenterna någon definition av vad hälsoinformation innebär – 
varje respondent har fått använda sin egen tolkning. Muntlig uppgift från Olle Findal 2011-02-03 
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och även sättet att interagera med vården. Individers generella 
interaktionsbehov (begrepp 2 i figur 1) är bl a undersökt i förstudien Mina 
sidor (E-delegationen, 2011) och visar på ett generellt behov oavsett 
verksamhet. Ett antagande jag gör är att interaktionsbehovet dels styrs av 
vilket motiv patienten har för att ta kontakt med hälso- och sjukvården men 
även patientens tidigare erfarenheter av kontakter med vården. När valen är 
gjorda både när det gäller informationssökning samt interaktion sker en 
tillämpning (begrepp 3 i figur 1) av den hälsoinformation patienten erhåller – 
ett område som förefaller relativt okänt. Om resultatet av 
informationsbehovet och interaktionen med hälso- och sjukvården utmynnar i 
en positiv erfarenhet är ytterligare ett antagande att patienten kan erfara ett 
tillstånd av ökat välbefinnande (begrepp 4 i figur 1) – som också uppfattas 
som ett designmål för systemutvecklare av e-hälsosystem. Användande av 
informationssystem kräver en s k kritisk massa där välbefinnande också antas 
kunna fungera som ett motiv för användning av e-hälsotjänster. Den grafiska 
modellen (figur 1) beskriver alltså patientens informationsförsörjning: 
informationsbehov, interaktionsbehov, tillämpning och slutligen 
välbefinnande som designmål. I uppsatsen har enkätundersökningen till 
uppgift att täcka områdena informationsbehov och interaktionsbehov medan 
intervjuerna har till uppgift att täcka områdena tillämpning och designmål. 
De olika begreppen i modellen är numrerade och diskuteras vidare i kapitel 
2.5. 
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1.4  Problemformulering 
Min uppfattning är att det förfaller råda en samsyn mellan olika aktörer 
verksamma inom hälso- och sjukvård om att patientperspektivet är viktigt när 
det handlar om att utveckla e-hälsotjänster. Dock är min uppfattning att 
patienterna själva i liten utsträckning fått framföra sina behov och önskemål i 
frågan. Med utgångspunkt i detta resonemang har följande två 
forskningsfrågor formulerats: 
 

• Hur kan e-hälsotjänster bidra till individers/patienters informations- 
och interaktionsbehov med vården? 

• Hur kan e-hälsotjänster bidra till effekter på individers/patienters 
välbefinnande? 

Patient med informationsbehov (1) 

Patient med interaktionsbehov (2) 

Via telefon 

Via besök Via internet 

Annat 

Tillämpning av information (3) 

Designmål: välbefinnande (4) 

Figur 1 Uppsatsens undersökningsmodell 
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1.5 Syfte  
Syftet med studien är att skapa förståelse för patientperspektivet när det gäller 
utveckling av e-hälsotjänster genom att låta patienterna själva få berätta 
eftersom litteraturgenomgången av tidigare forskning visar att här finns en 
kunskapslucka. Det kommer att ske genom användandet av 
undersökningsmodellen där informations- och interaktionsbehov kommer att 
behandlas i en enkätundersökning och tillämpning och välbefinnande ska 
undersökas via intervjuer. Den genererade kunskapen ska skapa bättre 
förståelse för patientperspektivet och är tänkt att fungera som handlingsregler 
för aktörer med intresse för utveckling av e-hälsotjänster, såväl 
systemutvecklare som beslutsfattare på nationell nivå inom hälso- och 
sjukvård.  

1.6 Avgränsning 
Avgränsningen gäller informations- och interaktionsbehov endast ur ett 
patientperspektiv. Möjligen hade det varit intressant att jämföra 
patientperspektivet med hur vårdgivaren ser på patienters informations- och 
interaktionsbehov och för detta hade det varit nödvändigt att även intervjua 
sjuksköterskor och läkare. Dock anser jag att det väsentliga är att skildra 
patienternas uppfattningar eftersom det är dessa jag menar saknas. Studien 
inkluderar inte på vilket sätt patienterna använder systemet eller hur de 
uppfattat användbarheten eftersom fokus inte ligger på systemets 
användbarhet utan på patienters informations- och interaktionsbehov.  

1.7 Målgrupp 
Förhoppningen är att uppsatsen ska intressera olika aktörer inom hälso- och 
sjukvårdsområdet (såsom beslutsfattare på nationell nivå) med intresse för 
utformning av e-hälsotjänster med fokus på patientperspektiv samt även för 
systemutvecklare med intresse för området e-hälsa. Den självklara 
målgruppen för uppsatsen är medstudenter i kursen, handledare och 
examinator. Ytterligare aktörer med intresse för uppsatsen är e-Hälsoinstitutet 
i Kalmar som även bidragit med idéer till uppsatsen samt projektledningen 
för PatientPortal i Landstinget Östergötland vilka bland annat varit vänliga att 
bidra med adresslistan till användarna. 
 

1.8 Disposition 
Kapitel två innehåller bakgrund och teori för uppsatsen vilka används i 
analysen av enkät och intervjuer. Här återfinns en beskrivning av fallet samt 
de delar som anses väsentliga för läsaren för att förstå min angelägenhet att 
lyfta fram patientperspektivet. Kapitel 3 innehåller en beskrivning över de 
metoder som använts och motiven till dessa. Den återstående delen d v s 
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kapitel 4-6 innehåller den empiriska delen samt analys och diskussion av 
densamma. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt om fortsatt forskning. Den 
som endast är intresserad av resultat, analys och diskussion kan därför gå 
direkt till kapitel 4.  
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2	   Bakgrund	  
I bakgrund behandlas artiklar och rapporter som jag finner relevanta för att 
ge läsaren en uppfattning om behovet av att undersöka patientperspektivet 
inom området e-hälsotjänster genom att faktiskt tala med patienterna själva. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av PatientPortal för att ge läsaren en 
beskrivning av hur det aktuella fallet är utformat. Därefter följer några olika 
strategier för utveckling inom e-hälsotjänster som visar att 
patientperspektivet nämns som en viktig faktor såväl nationellt som på EU-
nivå, men ingen talar om hur patienternas åsikter ska fångas. Sedan kommer 
en resumé över hur svenska folket söker hälsoinformation vilket belyser två 
stora delar av uppsatsens intresse: informations- och interaktionsbehov. I 
bakgrund presenteras även ett avsnitt om systemutveckling inom e-
hälsotjänster som bekräftar bilden av att patientperspektivet är dåligt belyst. 
 
Kapitlet fortsätter sedan med ett teoriavsnitt där komponenterna i 
undersökningsmodellen diskuteras utifrån valda teorier. Kapitel två avslutas 
med en begreppsförklaring av övriga centrala begrepp i uppsatsen.    

2.1 Uppsatsens fallstudie: e-hälsotjänst PatientPortal 
PatientPortalen är en e-hälsotjänst som tillhandahåller ett begränsat utbud av 
patientinformation såsom: remisser för sjukhusvård (enbart äldre uppgifter), 
besök på sjukhus (enbart äldre uppgifter), vårdtillfällen på sjukhus, (för 
Norrköping även del av journalanteckning; enbart äldre uppgifter), delar av 
journalanteckning från Primärvården (enbart äldre uppgifter), laboratoriesvar, 
klinisk kemi, mikrobiologi, röntgenundersökning, klinisk fysiologisk 
undersökning, ordination vid blodförtunnande behandling samt 
sjukvårdsrådgivning (Landstinget Östergötland, 2011a).  
 
En inbjudan att delta i projektet PatientPortal gick ut till patienter på ett antal 
vårdcentraler samt till enheter som behandlade huvudsakligen kroniska 
åkommor såsom reumatologen, njurmedicin och medicinkliniken. De 
patienter som slutligen valt att delta i projektet erhöll en detaljerad skriftlig 
information om vad systemet innehåller men även vad det inte innehåller. De 
har t ex fått information om att de via PatientPortal skulle få tillgång till 
provsvar som ligger utanför normalgränserna och de skulle även få tillgång 
till provsvar innan behandlande läkare tagit del av dem. För att delta i 
pilotstudien fick de fylla i en intresseanmälan innan de fick tillträde till 
systemet. För den som är intresserad finns även en demoversion av systemet 
som visar hur gränssnittet ser ut för en patient och vilka uppgifter som är 
tillgängliga på adress: https://d-eposw1.lio.se/eposWeb_demo/Main.aspx. Nedan ett 
exempel på hur vyn för ”Journalanteckning primärvård” kan se ut (figur 3): 
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Figur 3 Journalanteckning primärvård 
 

2.2 Patientperspektivet 

2.2.1  Patientperspektivet inom e-hälsa på nationell nivå 
Den nya strategin, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker 
information inom vård och omsorg (2010), beskriver dels hur utvecklingen 
inom e-hälsoområdet skett fram tills nu och hur det ska ske i fortsättningen. 
Ett av sex insatsområden, ”eTjänster för tillgänglighet och 
medbestämmande” (s 15), beskriver att en förutsättning är att hälso- och 
sjukvårdsinformationen målgruppsanpassas så att den blir tillgänglig och 
användarvänlig. Det poängteras att den personliga integriteten måste värnas 
när systemen utvecklas så att behov och nytta alltid måste avvägas mot det 
ingrepp i den personliga integriteten som informationsutbytet kan utgöra. 
Skriften talar inte om hur patienternas intressen ska tillvaratas för att 
åstadkomma att informationen upplevs lättillgänglig och användarvänlig. 

2.2.2  Patientperspektivet inom e-hälsa på EU-nivå 
På EU-nivå finns en övergripande strategi ”Europe 2020 Strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth” (European Commission, 2010) och i den 
strategin ingår bland annat ”En digital agenda för Europa” (Europeiska 
kommissionen, 2010) där man sökt att definiera nyckelroller för 
informations- och kommunikationsteknologi för att uppnå målen med 
”Europe 2020”- strategin. Som en absolut framgångsfaktor för att lyckas 
inom området e-hälsa anges individers rätt till åtkomst till den personliga 
hälsoinformationen online. Den möjligheten främjar för patienter att kunna 
röra sig fritt över landsgränser då en läkare ska kunna komma åt vissa 
patientuppgifter oavsett var patienten befinner sig.  

2.3 Hur svenska folket söker hälsoinformation 
Findal (2010) har beskrivit svenska folkets Internet-vanor under 10 års tid 
(telefonintervjuer med 2000 personer) och där framkommer att ungefär 
hälften av Sveriges befolkning 2010 från gång till annan använder Internet 
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för att söka information om hälsa och medicinska frågor och det är en siffra 
som ökat från 15 % till 55 % på 10 år. De personer som dagligen eller några 
gånger i veckan söker hälsoinformation3 utgörs till största delen av läkare och 
sjuksköterskor, och de gör det oftast i sin profession. Den vanligaste 
söktjänsten är Google som 78 % använder. Åldersmässigt är det framförallt 
gruppen 26-45 år som söker hälsoinformation. Den absolut största gruppen 
som söker hälsoinformation är gruppen 12-15 år, där 91 % av ungdomarna 
har sökt den typen av information. Kvinnor söker i större utsträckning (72 %) 
hälsoinformation jämfört med männen (55 %). Gruppen unga välutbildade är 
den grupp som är flitigast att nyttja Internet för att söka hälsoinformation (80 
%).  I undersökningen har människor fått skatta sin hälsa och det visade sig 
att den grupp som uppger sig ha den sämsta hälsan är den grupp som anger 
att den viktigaste informationskällan är kontakterna med läkare och 
sjuksköterskor (71 %), jämfört med övriga med bättre hälsa där motsvarande 
siffra är 53 %. De personer med den sämsta hälsan är generellt mer aktiva när 
det gäller att söka information om t ex vårdtjänster men även information om 
särskilda sjukdomar eller medicinska problem. Vidare har det framkommit att 
den information som finns tillgänglig uppskattas för att den är lättillgänglig 
men att den även uppfattas som svår att finna och förstå. Detta förklaras med 
den stora informationsmängd som finns och att den kan vara både motstridig 
och komplex att förstå. Trots detta ökar användandet årligen. Ett annat 
problem som tagits upp är kvaliteten på informationen: uppdateringar och 
källor saknas många gånger. Ungefär hälften av svenska folket har valt bort 
Internet som informationskälla för hälsofrågor. Ungefär 17 % av lågutbildade 
pensionärer använder inte Internet för att söka hälsoinformation och det beror 
på ovana och rädsla för ny teknik men även svårigheter med att svårigheter 
att tolka den information som erbjuds. En stor grupp bland 40-talisterna står 
utanför användandet av Internet, ca 900 000 personer som är 65 år och 
däröver (ca 1,7 miljoner totalt år 2009). Det är 85 % av svenska folket som 
har tillgång till Internet, och av dem har 84 % tillgång till bredband.  I de 
yngre åldrarna ser man en snabb utveckling från användandet i första klass 
till att barnet slutar nionde klass. I första klass använder ca 15 % av barnen 
internet för e-post, faktasök, chatt och deltagande i communities. I nionde 
klass är den siffran i det närmaste 100 %. 

2.4 Systemutveckling inom e-hälsa ur patientperspektiv 
Traditionellt sett har utveckling av IT-system inom hälso- och sjukvård utgått 
från verksamhetens behov och önskemål eftersom det tidigare förhållit sig så 
att IT-systemen endast funnits till för vårdpersonal och andra stödfunktioner 
inom verksamheten (Dawson, Tulu & Horan, 2009). Lankton & Wilson 

                                                
3 Forskarna har inte gett respondenterna någon definition av vad hälsoinformation innebär – 
varje respondent har fått använda sin egen definition. Muntlig uppgift från Olle Findal 2011-02-
03 



 

  17 (106) 
 

(2007) menar att användarna blir mer och mer skickliga på att använda 
internet vilket leder till ökade krav på de gränssnitt som utvecklas för att de 
ska accepteras och användas. Dessutom IT kan och bör IT användas på ett 
mer effektivt sätt för att förbättra hälso- och sjukvården. Med patientfokus 
menas att utvecklingen av e-hälsosystem bör ske ur ett patientperspektiv och 
därför bör utvecklaren sätta sig in i patienters behov, preferenser och 
perspektiv. Detta har hittills inte skett i särskilt stor utsträckning. 
Patientaktivitet innebär att e-hälsosystemet bör erbjuda patenten möjlighet att 
mata in data/interagera i/med systemet. Patient empowerment ger patienten 
kontroll över e-tjänsten vilket kan störas av två olika hinder: paternalism och 
säkerhet och ekonomi.  
 
Paternalism innebär att läkaren traditionellt har full kontroll över 
patientjournalen vilket kan innebära ett problem då det innebär en 
överflyttning av kontroll från läkare till patient, något som av läkaren kan 
upplevas som otillfredsställande (Lynöe, Engström & Löfmark, 2009).  
Säkerhet är ett nödvändigt krav för att tillgängliggöra personlig 
hälsoinformation via internet vilket får ekonomiska konsekvenser i form av 
ökade kostnader (Wilson, 2009). Om gränssnitten har en god design och 
funktion kan de göra skillnad i människors vardag. Behovsanalys av 
användarna är således en väsentlig process för att lyckas. Önskvärt är även att 
känna till användarnas bakgrund såsom: kön, ålder, kognitiva förmågor, 
utbildning, kulturell bakgrund, datorkunskaper m m (Schneiderman & 
Plaisant, 2005).  

2.5 Teoriavsnitt 
I detta avsnitt presenteras de olika komponenterna i undersökningsmodellen 
med tillhörande tidigare forskning och teorier. I analysen kommer denna 
tidigare forskning och dessa teorier att användas. De valda teorierna har till 
viss del anpassats/modifierats av mig för att de ska passa för min uppsats. 

2.5.1 Begrepp 1 i undersökningsmodell: informationsbehov 
Mitt antagande är att patienters informationsbehov kan ha skiftande 
ursprung/motiv. Det kan antingen gälla eget sjukdomstillstånd eller 
närståendes sjukdomstillstånd. Det kan också handla om information om 
förebyggande vård eller medicinsk behandling som inte är sjukdomsrelaterad 
t ex kosmetisk kirurgi. Vidare kan det röra sig om behov av förnyad kontakt p 
g a icke uppfattad information vid tidigare besök som kan ha föranlett 
missförstånd eller oro. Det kan också handla om att erhålla en så kallad 
second opinion men det kan också gälla framförande av synpunkter eller 
klagomål.  
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Informationssökning innebär att individen ställs inför ett antal valmöjligheter. 
Valmöjlighet brukar anses som ett positivt fenomen men det kan även ställa 
till problem. Så länge det endast finns ett alternativ är valet väldigt enkelt 
men så fort valmöjligheterna ökar, ökar också svårigheten att fatta beslut. 
Fenomenet kallas entropi och är hämtat från fysiken där det står för grad av 
oordning4. Desto högre grad av entropi desto högre grad av oordning, och fler 
valmöjligheter. Motsvarande innebär låg grad av entropi hög grad av ordning 
(Hård av Segerstad, 2002). I teori om informationssökning gör Wilson (1999) 
skillnad mellan information search och information seek, där seek innebär att 
en användare gör flera upprepade sökningar om samma ämne vilket torde 
vara fallet när det gäller målgruppen i uppsatsen: patienter. Ett annat sätt att 
beskriva informationssökning är att studera motivet till sökningen: om det 
gäller ren faktasökning; jämföra olika källor med varandra för att kunna fatta 
beslut eller för att kunna granska och analysera för att förstå ett 
kontroversiellt ämne (Limberg, 1998).   
 
När det gäller bearbetning av information, och i det specifika fallet 
hälsoinformation kan problem uppstå då den kan vara formulerad på ett språk 
som gemene man inte är bekant med. Detta kan utgöra en viss risk när det 
gäller tolkning av informationen. Individens kunskap och erfarenheter har 
betydelse för hur tolkning sker (Hård av Segerstad, 2002). Piaget talar om 
medvetandets utveckling och menar att detta består av en jämviktsprocess 
(med omgivningen) där två huvudbegrepp utgör balansen: assimilation och 
ackommodation. Assimilation innebär att individen tar till sig ny kunskap och 
införlivar den i redan existerande kognitiva strukturer. Ackommodation 
innebär att individen omprövar och förändrar de redan existerande 
strukturerna så att de anpassas efter den nyupptäckta kontexten (Hård av 
Segerstad, 2002; Illeris, 2001).  

2.5.2 Begrepp 2 i undersökningsmodell: interaktionsbehov 
Jag utgår ifrån att de vårdkontakter och kontaktformer patienter väljer hänger 
tätt samman med informationsbehov och tidigare erfarenheter av kontakter 
med vården.  Den nivå som patienter möter när de söker kontakt med vården 
är microsystemet, d v s den lägsta nivån inom sjukvårdsorganisationen men 
kanske också den viktigaste. Det är den nivå som operationaliserar de beslut 
som fattats på högsta nivå, macronivån. Om inte kvalitet upprätthålls i 
microsystemet riskerar vårdgivaren att patienterna söker sig till en annan 
vårdgivare. (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007).  
 
Travelbees (1971) teori om mellanmänsklig relation anser jag passar in under 
komponenten interaktionsbehov då det handlar om relationer mellan patienter 
och vårdgivare. Skapandet av en relation innehåller fyra faser: första mötet, 
                                                
4 Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Entropi, tillgänglig 2011-03-21 
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framväxt av identitet, empati och sympati. Vid det första mötet har varken 
patient eller vårdgivare någon uppfattning om den andre. Det är först efter 
upprepande möten som bilden förändras och man börjar se varandra som 
individer med egenskaper, det sker en framväxt av identitet som är nästa fas. 
Empati är något som uppstår när man börjar känna ömsesidig likhet med den 
andra individen. Empati betyder inte per automatik att en nära relation 
uppstår men är en förutsättning för att sista steget sympati ska uppstå. Här 
finns ett djupare personligt engagemang för den andre personen.  
 
Online-kommunikation med behandlande läkare kan ha betydelse för 
tillämpning av erhållen information och patientens beslutsfattande. 
Webbaserad hälsoinformation ger möjligheter för patienten att bli mer 
informerad och utbildad och behandlande läkare kan ge råd om tillförlitliga 
hälsosajter till patienten för att undvika felaktig information. Det råder delade 
meningar bland läkarna huruvida denna utveckling med ökad interaktion och 
ökad tillgång till webbaserad hälsoinformation är positiv eller inte. Det finns 
uppfattningar att det endast är professionella personer som äger förmågan att 
tolka den hälsoinformation som finns på ett korrekt sätt och att det därför kan 
skapa merarbete för sjukvården (Gerber & Eiser, 2001; Enlund, 2006). Om 
ett samarbete mellan patient och vårdgivare kan komma till stånd när det 
gäller webbaserad hälsoinformation finns möjligheter att förbättra relationen 
mellan vårdgivare och patient (Gerber & Eiser, 2001).    
 

2.5.4 Begrepp 3 i undersökningsmodell: tillämpning och tolkning av 
information 
För att kunna tillämpa information måste en tolkning ske av data vilket 
patienterna ställs inför när de söker hälsoinformation och ska tillämpa den. 
Langefors (1995) har skapat den s k infologiska ekvationen vilken visar 
skillnaden mellan information och data. Infologi har hämtat inspiration från 
såväl psykologi, lingvistik och filosofi. Langefors kom under 70-talet bl a 
fram till att det ansågs viktigt för designers att ha kunskap om organisationen 
och människorna i den för att åstadkomma god design av 
informationssystem. En av hörnstenarna i teorin är att det är skillnad mellan 
information och data och att data i sig inte är en informationsbärare. Det 
krävs en användare som tolkar och drar slutsatser utifrån data för att den ska 
övergå till att vara information. Användaren utgör en central roll i design av 
informationssystem enligt detta synsätt. Tolkningen i sin tur är beroende av 
att användaren kan förstå språket och har rätt förförståelse. Detta resonemang 
närmar sig betydelsen av den infologiska ekvationen. Den infologiska 
ekvationen tecknas enligt nedan: 
 

I=i(D,S,t) 
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”I” står för information, ”i” innebär tolkning, ”D” står för data, ”S” för 
förförståelse och ”t” är tiden det tar för tolkningen. Alltså, data (D) tolkas (i) 
med hjälp av en viss förförståelse (S) under en viss tid (t) och omvandlas 
härmed till information (I). Förförståelse är individuell och påverkas av den 
livserfarenhet varje individ besitter vilket innebär att alla individer inte tolkar 
data på samma sätt. Tolkningen är kontextuellt bunden. Vår 
informationshanteringsprocess består av två delar: tolkning och slutsats vilka 
är beroende av olika delar av vår förförståelse. Tolkningen kan sägas ske 
utifrån en tydligt avgränsad kunskapsdel medan slutsatser sker på ett mer 
komplext sätt som involverar olika typer av kunskap. Ytterligare ett fenomen 
som påverkar hur information hanteras och processas är associationer (som 
ibland utlyses endast via en symbol eller enstaka bokstav) vilket sker 
omedvetet. Den infologiska ekvationen visar på komplexiteten när det gäller 
att tolka data till information, och hur viktig användaren är. Användaren 
anses vara en del av informationssystemet och ett enskilt datasystem utgör 
inte ett komplett informationssystem.  

2.5.4 Begrepp 4 i undersökningsmodell: designmål välbefinnande 
Ett antagande jag gör är att det måste finnas ett motiv för patienter att 
använda e-hälsotjänster och där har jag bedömt att välbefinnande kan vara ett 
sådant motiv/designmål. I strategin Nationell e-Hälsa (2010) talas om att 
individens egenmakt och valfrihet med tiden har stärkts och att den nya 
strategin fortsätter att satsa i den riktningen och att den ska skapa 
förutsättningar för individen att ta aktiv del vad gäller egenvård och omsorg. 
Det arbetet innebär bland annat att e-hälsotjänsterna måste utformas på ett 
sådant sätt att de tillgängliggörs för människor med olika förutsättningar kan 
använda dem. Visionerna i strategin anser jag kan kopplas till begreppet 
välbefinnande som bör vara ett tillstånd som skulle kunna uppnås om e-
hälsotjänsterna fungerar tillfredsställande och kan tillgodose patienters behov 
av information och interaktion. Välbefinnande är ett begrepp som kan 
definieras ur många olika perspektiv som t ex fysiskt, psykiskt och socialt. 
(Kirkevold, 2000). Välbefinnande kan även fokusera på individens tillstånd 
då alla delsystem inom individen ska vara i balans för det optimala 
välbefinnandet (Johnson Lutjens et al, 1995). I uppsatsen är välbefinnande att 
betrakta som designmål som bör beaktas vid utveckling av e-hälsotjänster för 
att uppnå en kritisk massa (Dix et al, 1998), när det gäller användning av 
tjänsten.  
 

2.5.4  Teori om informationssökning och beslutsfattande 
För att komplettera Langefors (1995) teori har jag valt att en teori som 
beskriver hur beslutsfattande sker i samband med informationssökning. 
Teorin bygger på förhållanden som råder inom en organisation där 
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beslutsfattaren är en chef som har ett nätverk bestående av underordnade och 
övriga medarbetare som stöd vid beslutsfattandet (Saunders & Jones, 1990). 
Dock är min bedömning att teorin ändå är applicerbar i min undersökning. 
Jag byter chefen mot en patient som har ett nätverk omkring sig bestående av 
vårdpersonal, vänner och familj/anhöriga i beslutsprocessen. Författarna 
använder en modell för att beskriva den dynamiska processen med tre 
ingående komponenter: beslutfattande, kontextuell påverkan och 
informationssökning som alla påverkar varandra. Informationssökningen kan 
dessutom delas upp i källa och medium. Källa kan vara intern eller extern och 
med medium avses på vilket sätt chefen/patienten söker information. Med 
detta menas att beslutsfattandet är en interaktiv process och de olika källorna 
och mediernas betydelse varierar under beslutsprocessen. Valet av media 
styrs av hur brådskande ärendet är.   

2.6 Övriga centrala begrepp i uppsatsen 
I uppsatsen används en del begrepp återkommande och nedan följer en kort 
beskrivning av hur jag ser på dessa begrepp. Begreppen listas i 
bokstavsordning.  
 
Design - begreppet design tillämpas när det gäller varor, tjänster, miljöer etc 

och att till exempel teknik, användarvänlighet och utseende är 
fenomen som inkluderas5  

 
e-hälsotjänst - vård och stöd för medborgare på distans som bland annat 

innefattar informations- och kommunikationsverktyg som används 
för rådgivning, diagnos, behandling etc 

 
Interaktion - ett ömsesidigt samspel i handling mellan två aktörer som 

påverkar varandra i båda riktningar6  
 
Kommunikation - texttolkning som är beroende av läsarens sociala och 

kulturella bakgrund (Fiske, 2003) 
 
Patient/er – uppfattas som en individ som av någon anledning har behov av 

kontakt med sjukvården; patienter betraktas inte som en homogen 
grupp utan som en grupp som påverkas av en rad kontextuella 
faktorer såsom sjukdom/frånvaro av sjukdom, egen 
sjukdom/anhörigs sjukdom, akut/icke akut tillstånd, ålder m m 

 

                                                
5 Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Design , tillgänglig 2011-03-19 
6 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/sok/interaktion?type=NE tillgänglig 2011-02-21 
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3	   Metod	  
I vetenskaplig ansats och datainsamling argumenteras för de valda 
metoderna. Därefter följer urval och en utförlig beskrivning av 
genomförandet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om analys och 
tillförlitlighet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Fallstudie var den metod som jag uppfattade som lämplig för uppsatsen 
eftersom jag ville studera en existerande e-hälsotjänst: PatientPortal. 
Fallstudier har företrädesvis inom samhällsvetenskapen använts för att 
upptäcka information via induktivt arbetssätt (jfr Denscombe, 2009), vilket 
passar utmärkt i denna uppsats som har till syfte att belysa patientperspektivet 
för utveckling av e-hälsotjänster. När det gäller metoder för datainsamling 
välkomnas en kombination av flera inom metoden fallstudie. Nackdelar med 
fallstudier kan vara problem med tillträde till en miljö samt att definiera 
gränserna för fallet. I detta fall blev det inget problem då PatientPortalen är 
en webbaserad e-hälsotjänst där användarna av densamma utgör fallet 
(Denscombe, 2009).  
 
Ansatsen i såväl enkätundersökning och intervju var induktiv även om jag 
utgick från en på förhand bestämd undersökningsmodell. Dock fanns ingen 
hypotes eller teori som jag hade för avsikt att utgå ifrån. Modellen togs fram 
för att tydliggöra de olika komponenterna i patienters 
informationsförsörjning. Huvudsakligen berördes informations- och 
interaktionsbehov i enkäten. Motivet till en enkätundersökning som genererar 
kvantitativa data var för att få ett så stort empiriskt material som möjligt. 
Syftet var inte att göra en avancerad statistisk analys utan en deskriptiv sådan 
(Denscombe, 2009). 
 
Syftet med intervjuerna var att respondenterna här skulle få diskutera mera 
fritt kring tillämpning och välbefinnande som designmål. Eftersom min 
uppfattning är att patientperspektivet är undermåligt undersökt var det viktigt 
att patienterna personligen fått uttrycka sina erfarenheter och upplevelser om 
e-hälsotjänster. Arbetet inkluderar följaktligen både kvantitativ och kvalitativ 
metod för att få erhålla en så heltäckande bild som möjligt av fenomenet 
patientperspektiv. Kvalitativa intervjuer kritiseras ibland för att analysen är 
helt personberoende och därför inte kan anses som en vetenskaplig metod 
(Kvale & Brinkmann, 2007). I detta fall utgörs undersökningen av både av 
kvantitativa och kvalitativa data vilket kan förstärka undersökningens 
vetenskaplighet i förhållande till den typen av kritik. Den kvalitativa studien 
utgör dessutom den mindre delen i uppsatsen.  
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Kunskapssynen är konstruktivistisk och socialkonstruktivistisk d v s att 
kunskap byggs tillsammans med andra därav valet att låta en grupp som 
använt (minst) en e-hälsotjänst att komma till tals. I samverkan med andra 
kan nya möjligheter framträda även inom områden man upplever sig redan 
behärska. Kommunikationen är en väsentlig del i lärandesituationer och 
därför är intervju en naturlig metod i uppsatsen (Säljö, 2000).  

3.2 Datainsamling  
De metoder som användes var enkäter och intervjuer. Metoderna valdes 
därför att undersökningen handlar om människors uppfattningar, tankar och 
idéer vilka bäst tas tillvara på detta sätt. En observation hade varit en 
alternativ metod om syftet varit att undersöka PatientPortals användbarhet. 
Dokumentstudier var heller inget alternativ som var användbart då det var 
användarnas aktuella och personliga åsikter som eftersöks och ingen tolkning 
av dokument rörande PatientPortal. Steg ett i undersökningen var 
enkätundersökningen till de patienter som använt/använder PatientPortal för 
att fånga de två första komponenterna i undersökningsmodellen. I nästa steg 
genomfördes intervjuer per telefon med fyra personer som deltagit i enkäten 
och som meddelat att det var villiga att delta i en intervju. Här var avsikten 
att fånga de två andra komponenterna i undersökningsmodellen. 

3.2.1  Urval  
Urvalet för fallstudien bestod av hela populationen som deltagit i 
pilotprojektet PatientPortal d v s de ca 350 personer som erbjudits att delta i 
projektet initialt vilket följaktligen innebar en totalundersökning (jmf 
Denscombe, 2009).  

3.2.2  Genomförande 
Enkätundersökningen hade till uppgift att täcka de två första delarna i 
uppsatsens undersökningsmodell: informationsbehov och interaktionsbehov 
och frågorna behandlade dessa två områden. Min bedömning var att dessa två 
områden var möjliga att få svar på via enkätfrågor: hur man söker; vad man 
söker; på vilket sätt man interagerar med vården etc. När det gällde 
tillämpning och om patienterna uppfattade att välbefinnande kunde vara ett 
skäl för användning av e-hälsotjänster var min bedömning att dessa frågor 
krävde mer diskussion och därför lämpade sig dessa bättre för intervju. Dessa 
frågor kändes mer öppna och skulle kunna öppna upp nya perspektiv som jag 
innan inte kunnat förutse. Eftersom PatientPortal var min fallstudie var en 
kontakt med användarna nödvändig, vilket möjliggjordes via Anders 
Bernholtz, projektledare för PatientPortal. Han bistod med en adresslista till 
350 personer som någongång använt PatientPortal. Bernholtz påpekade att 
listan inte var en lista över aktuella användare. Ursprungliga tanken var att 
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genomföra en webbenkät vilket inte till fullo lyckades då adresslistan inte 
innehöll några e-mailadresser utan enbart postadresser. Därför skickades 
enkäten ut via post. Varje enkät (bilaga 1) innehöll ett svarsformulär, ett 
missivbrev (bilaga 3) och ett frankerat svarskuvert och e-Hälsoinstitutet i 
Kalmar bistod med utskickat till alla respondenter. Ingen påminnelse 
skickades ut till respondenterna på grund av att tiden var för knapp. 
Formuleringen av enkätfrågorna (bilaga 1) inspirerades bland annat av 
resultatet av den tidigare utvärderingen av PatienPortal som genomfördes 
2005 (Enlund, 2006). Den slutliga uppsättningen enkätfrågor hade till syfte 
att uppfylla de två första delarna i uppsatsens undersökningsmodell, d v s 
patienternas informationsbehov och informationsförsörjning. Innan utskicket 
av enkäten testades frågorna på en grupp om fem personer för att kunna 
skapa en uppfattning om frågornas begriplighet och tydlighet. 

Totalt skickades 350 enkäter ut och 165 enkätsvar erhölls totalt, 148 i 
pappersform och 17 via webbenkät, d v s totalt svarade 47 %. Sedan 70-talet 
anses en svarsfrekvens på ca 50-75 % vara acceptabel (Trost, 2007). Ingen 
påminnelse skickades ut till respondenterna på grund av att tiden var för 
knapp. Ingen information finns om de som inte besvarat enkäten, varför en 
analys av det totala bortfallet ej är möjlig. Ett problem med pappersenkäten 
var att respondenterna inte tydligt uppfattade att alla frågor inte var 
flervalsfrågor. I flera fall erhölls flera alternativ trots att instruktion fanns om 
att endast ett svar önskades. De frågor som var felaktigt ifyllda (för många 
svarsalternativ) har inte noterats som svar utan lämnats blanka i det använda 
statistikprogrammet SPSS. I sammanställningen finns därför tomma fält som 
lämnats blanka av tre olika skäl: icke obligatorisk fråga, ej korrekt ifylld samt 
ej besvarad fråga (inga separata markeringar har gjorts för att skilja ut 
orsaken till det blanka fältet).  En enkät var inlämnad med endast en 
kommentar om att respondenten inte kunnat svara på frågorna och inga 
övriga svar. I några fall fanns även brister i frågornas formulering vilket 
troligen inbjöd till flera svarsalternativ (angavs ej specifikt att endast ett svar 
önskades). Alla pappersenkäter var heller inte komplett ifyllda. I vissa fall var 
hela sidor blanka och ibland var enstaka frågor utelämnade. Orsaken till detta 
kan endast spekuleras kring. I webbenkäten uppstod inte problemen med fel 
ifyllda frågor eftersom det där finns en möjlighet att tekniskt begränsa 
svarsmöjligheterna.  
  
Missivbrevet innehöll tydlig information om: vem som står bakom 
undersökningen; syftet med den; hur, när och till vilken adress svaren ska 
skickas (postenkät). Respondenten fick information om de planerade 
uppföljningsintervjuerna och de som var intresserade av att delta i en intervju 
kunde fylla i namn och telefonnummer sist i enkätformuläret. Viktiga etiska 
aspekter är att även förklara konfidentiell hantering samt att deltagandet sker 
på frivillig väg – vilket gjordes. Själva frågekonstruktionen bör också följa en 
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god modell med icke-stötande frågor och uttryck, ett språk lämpat för 
målgruppen, ämnesinnehållet lämpligt för målgruppen och använd 
fackuttryck i så liten utsträckning som möjligt. Vidare bör frågeställningarna 
noga granskas så att endast de frågor som rör problemområdet tas med i 
enkäten (Denscombe, 2009; Trost, 2007). Allt detta har eftersträvats vid 
utformningen av enkät och missivbrev. 
 
Målet med intervjuerna var att täcka upp tillämpning av information samt 
designmål i uppsatsens undersökningsmodell. (Dock diskuterades även de 
första två till viss del.) Dessa områden ansåg jag krävde att respondenterna 
skulle kunna utveckla sina svar och fick därför tas upp via intervju (jfr 
Denscombe, 2009). Bakgrundsfaktorerna valdes för att bättre förstå 
respondentens svar utifrån deras kontext (jfr Kvale & Brinkmann, 2007). 
Totalt erbjöd sig 24 personer att delta i en intervju. Urvalet var subjektivt (jfr 
Denscombe, 2009) och skedde med avseende på ålder, kön, 
landstingsanställd eller ej samt kroniskt sjuk eller ej. Gruppen bestod av två 
kvinnor och två män, två var f d anställda och de två övriga var inte anställda 
inom hälso- och sjukvård. Tre var kroniskt sjuka och åldersspridningen var 
en ur gruppen 35-44 år, en ur 45-54 år och två ur gruppen > 65 år.  
Respondenterna kontaktades i ett första samtal via telefon för att hitta en 
lämplig tidpunkt för själv intervjun. Intervjuerna genomfördes per telefon av 
praktiska och kostnadsmässiga skäl. De spelades in med hjälp av MP3-
spelare och telefonen var satt i högtalarläge under intervjuns gång. Samtliga 
intervjuer tog ca 25-30 minuter. Telefonintervjuer ställer en del speciella 
krav: forskaren får vara mer uppmärksam på signaler som kan tyda på brist 
på förståelse av frågan. Forskaren går vidare miste om att tolka olika 
reaktioner som uttrycks via kroppen. Det kräver även en noggrann planering 
av intervjun så att respondenten i lugn och ro kan besvara frågorna utan att 
bli störd av något i sin omgivning (Gilbert, 2003). 
 
Olika typer av intervjuer förekommer och i detta fall användes 
semistrukturerade intervjuer. En färdig frågemall användes (bilaga 2) men 
som intervjuare ska man vara lyhörd på respondentens svar och låta denna 
utveckla svaren och även ställa följdfrågor. Frågorna konstruerades med 
utgångspunkt ifrån enkätfrågorna och riktades mot tillämpning och 
välbefinnande som designmål även om de övriga två områdena till viss del 
diskuterades. De hade till syfte att fördjupa patienternas åsikter, uppfattningar 
och idéer om tillämpning av information samt om/hur användande av e-
hälsotjänster kunde bidra till ökat välbefinnande. Intervjusituationen kan 
innebära att respondenten styr om frågornas ordningsföljd, vilket forskaren 
accepterar och rättar sig efter. Man får vidare vara uppmärksam på 
respondentens känslor, tillåta pauser under intervjuns gång när så är 
nödvändigt, ibland upprepa respondentens svar för att säkerställa 
uppfattningen om svaret m m. Att tillåta pauser är viktigt men forskaren 
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måste också var uppmärksam på när det är dags att föra intervjun vidare 
(Denscombe, 2009). 

3.3 Analys 
Enkäternas resultat har analyserats med hjälp av kvantitativ analys via 
deskriptiv statistik. I studien har attityder och åsikter behandlats vilket 
innebär kvalitativa variabler som klassificerats enligt nominal- eller 
ordinalskala (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  
 
Resultaten från de kvalitativa intervjuerna har efter transkribering analyserats 
med fokus på mening. Transkriberingen har skett ordagrant. Det arbetet 
innebar en kategorisering av uttalanden samt en meningskoncentrering, d v s 
en förkortning av det längre uttalandet. En fördel är att redan innan intervjun 
skapa kategorier för att underlätta själva intervjuandet – vilket har skett i 
detta fall (jfr Kvale & Brinkmann, 2007).  
 
Jag bestämde mig för att dela in mitt empiriska material i friska och kroniskt 
sjuka då jag såg tendenser till att dessa två gruppers svar skiljer sig åt. 
Därefter skapades korstabeller med frisk/kroniskt sjuk i relation till 
enkätfrågorna. Såväl enkät som intervjuer har analyserats med hjälp av 
tidigare forskning som valda teorier från kapitel 2.5 och kategoriserades 
utifrån min undersökningsmodells ingående komponenter: 
informationsbehov, interaktionsbehov, tillämpning och välbefinnande.   

3.4 Tillförlitlighet  

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet gällande kvantitativa data fokuserar på hur forskaren gått tillväga 
vid sina mätningar (Djurfelt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Alla 
respondenter har haft samma förutsättningar när det gäller enkäten: de har fått 
besvara samma frågor och har haft möjlighet att besvara enkäten via webben 
eller på papper. Vissa av respondenterna har meddelat att de inte haft tillgång 
till patientportalen alls och andra har sagt att de endast använt den en mycket 
kort tid. Dessa personer har i vissa fall inte besvarat alla frågorna i enkäten. 
Intervjuarens teknik kan också äventyra reliabiliteten om den är bristfällig. I 
pappersenkäten svarade inte respondenterna alltid som förväntat/önskat. 
Vissa angav flera alternativ där endast ett svar önskades t ex. Här kan ses en 
viss brist i tydligheten i formuleringen av frågorna. När data från 
pappersenkäterna matats in i SPSS har dessa kontrollerats en gång extra för 
varje inmatat svar.  Kvalitativ reliabilitet handlar om att forskarens 
ansats/strategi stämmer överens med andra forskares och andra forskares 
projekt. En metod att säkra reliabiliteten är att använda en slags dagbok vid 
kategoriseringen av intervjuerna för att undvika att kategorierna förändras 
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under arbetets gång. En annan är att noga granska utskrifter så att de inte 
innehåller uppenbara felaktigheter som skett i samband med transkribering 
(Creswell, 2009). I denna uppsats användes redan förutbestämda kategorier 
(de från undersökningsmodellen) varför risken med förändrade kategorier 
inte fanns. Utskrifterna är granskade i efterhand och jämförda med ljudfilerna 
för att säkerställa att inga felskrivningar skett. 

3.4.2 Validitet 
Validitet i kvantitativa studier behandlar giltigheten i det som mäts, huruvida 
de ställda frågorna ger svar på det som ska undersökas. (Djurfelt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2010; Kvale & Brinkmann, 2007). Det kritiska momentet är att 
gå från teori och problemställning och skapa frågeställningar som är mätbara. 
Om det momentet misslyckas riskerar man att undersökningen präglas av hög 
grad av systematiska fel d v s en låg validitet (Djurfelt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2010). Ambitionen har varit att ha undersökningsmodellen som 
ett ”filter” i skapandet av frågorna (och även under skrivprocessen i övrigt). 
Men inspiration har även hämtats från den utvärdering som genomfördes 
2005 (Enlund, 2006). Kvalitativ validitet rör kontroll av de använda 
förfaringssätten, en form av egenkontroll. Kvale och Brinkmann (2007) 
föreslår en löpande granskning av den kvalitativa validiteten genom hela 
arbetet genom att granska de olika aktiviteterna t ex tematisering (anknytning 
i logik mellan teori och forskningsfrågor), planering (hur den valda metoden 
passar för syftet) o s v. I uppsatsen har en kontinuerlig process varit att 
pendla mellan problemformulering och frågeställningar, syfte och metod o s 
v för att inte tappa fokus för undersökningen. Creswell (2009) presenterar 
åtta olika strategier för att säkerställa validiteten där en är att låta 
respondenterna läsa igenom tolkningen av intervjuerna (inte transkriberingen) 
för att ge dem möjlighet till förtydliganden, i de fall det är nödvändigt. 
Respondenterna har fått läsa igenom sammanfattningen av intervjuerna och 
lämnat kommentarer i de fall missuppfattningar upptäckts. 
Sammanfattningen har skickats via mail till varje deltagare och de har fått 
information om vilket fingerat namn de representerat. Ingen av 
respondenterna hade några synpunkter på utskriften. Slutligen vinner 
forskaren på att presentera sin egen förförståelse vilken kan ge viss bias åt 
undersökningen – vilket görs redan i introduktionen där det framgår vilken 
bakgrund författaren har. Detta visar en medvetenhet och en ärlighet från 
forskarens sida som bör skapa trovärdighet. 

3.5 Etiska överväganden 
Projektledaren för PatientPortal i Landstinget Östergötland bistod med 
postadresser till patienterna. En etisk prövning har skett via en rådgivande 
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etisk granskning hos Etikkommittén i sydost7. Innan den etiska prövningen 
genomfördes en självvärdering som tillhandahålls på kommitténs hemsida. 
Självvärderingen skickades tillsammans med en ansökan som innehöll 
detaljer om uppsatsen som syfte, metod, population, handledare m m. 
Etikkommittén utgår från Etikprövningslagen (SFS 2008:192). Det är det 
regelverk som styr denna typ av bedömningar och den skärptes 1 juni 2008 
(SFS 2008:192) och omfattar all forskning som sker där behandling av 
känsliga personuppgifter äger rum, oavsett om försökspersonerna gett sitt 
medgivande eller ej.  
 
Kommittén bedömde att inga problem förelåg med att genomföra studien via 
de fastlagda planerna. De hade endast några få synpunkter angående 
missivbrevets utformning samt datalagring (bilaga 4).  
 
I den praktiska intervjusituationen ställdes frågan om patienten hade en 
kronisk sjukdom eller ej men frågor om vilken sjukdom det rörde sig om 
ställdes inte, i och med att det inte var relevant för studien. På så sätt anses att 
etiska hänsyn togs till patientens integritet.  
 

                                                
7 Etikkommittén i sydost är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, 
Linnéuniversitetet, Landstinget Blekinge och Landstinget i Kalmar Län och deras uppgift är att 
etiskt granska studentarbeten och kliniska forskningsprojekt på lärosätena i sydost samt inom 
landstingen i Blekinge och Kalmar län. Hemsida: http://www.bth.se/eksydost tillgänglig 2011-
05-09 
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4 Resultat	  
I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen, en 
sammanfattning av densamma och därefter resultatet av intervjuerna. 
Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning av både enkät och 
intervjuer. 

4.1 Enkätundersökning 
Enkätsvaren redovisas med hjälp av dubbla tabeller p g a att respondenterna 
kunde besvara den dels som webbenkät och dels som pappersenkät och 
webbresultatet kunde inte importeras till SPSS. Sammanlagt besvarade 165 
personer enkäten d v s ca 47 %: 17 personer via webben och 148 via 
pappersenkäten (varav två inlämnade enkäter var helt blanka). 
Procentsatserna avrundas till heltal. Alla frågor redovisas inte via tabeller på 
grund av utrymmesskäl. Varje enskild fråga beräknas utifrån aktuell 
svarsfrekvens d v s om 100 personer svarat istället för 165 är svarsfrekvensen 
beräknad på 100. Bortfall anges i anslutning till varje fråga. De första fyra 
frågorna gäller bakgrundsfakta om respondenterna: ålder, kön, anställd eller 
inte anställd inom hälso- och sjukvård samt kroniskt sjuk eller ej. 
Enkätundersökningen handlar till största delen om patienters 
informationsbehov och ett mindre antal frågor om interaktionsbehov 
specifikt, som t ex fråga 24 – 26. Hela enkäten redovisas från fråga 1 till 
fråga 26.  
 
Sextiotvå respondenter (38 %) var män och 100 var kvinnor (61 %). Tre 
personer avstod att besvara frågan om kön. Av respondenterna arbetade 86 
personer (52 %) inom hälso- och sjukvård och 74 personer (45 %) led av en 
kronisk sjukdom, 44 kvinnor och 30 män. Tre personer besvarade inte frågan 
om kronisk sjukdom. Åldersfördelningen såg ut enligt följande (figur 5 & 6):  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: åldersfördelning webbenkät 
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Figur 6: åldersfördelning pappersenkät 
 
De tre största grupperna är följaktligen 55-64 (29 %), > 65 år (25 %) och 45-
54 (24 %). Övriga två utgör tillsammans 20 %. Svarsbortfall: 4. 
 
Fråga fem är ”Hur ofta använder du PatientPortal?” (figur 7 & 8) och en 
majoritet svarar att de ”inte med regelbundenhet” (39 %) eller ”aldrig” (37 
%) använder tjänsten PatientPortal. Svarsbortfall: 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: användarfrekvens av PatientPortal - webbenkät 
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Figur 8: användarfrekvens av PatientPortal – pappersenkät 
 
Fråga 6 lyder ”Har du slutat använda PatientPortal?” och där fördelar sig 
svaren mellan 154 där 59 personer (38 %) svarar ja och 94 personer (61 %) 
svarar nej. Svarsbortfall: 11. 
 
De som svarar ja på fråga 6 får i fråga 7 ange orsaken till varför de slutat 
använda PatientPortal. Det dominerande svaret är ”inget behov” (41 %) eller 
”annat” (33 %) och bland de som angett skäl under ”annat” finns inget 
framträdande svar. En viss brist på överensstämmelse finns mellan de som 
svarat att de slutat använda PatientPortalen på fråga 6 och svaret i fråga 7: 
totalt svarar 59 personer att de slutat i fråga 6 medan 70 personer anger skäl 
för att de slutat i fråga 7 (figur 9 & 10). Svarsbortfall: 95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: skäl att avsluta användande av PatientPortal – webbenkät 
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Figur 10: skäl att avsluta användande av PatientPortal – pappersenkät 
 
På fråga 8 får respondenterna svara på frågan ”Vilka tjänster 
använder/använde du i patientportalen?” (figur 11) och får markera flera val. 
De mest använda tjänsterna är ”laboratoriesvar” (84 st), ”delar av 
journalanteckning från Primärvården” (63 st), och ”röntgenundersökning” 
(54 st). (Av tekniska skäl och utrymmesskäl redovisas inte tabellen från 
pappersenkäten i SPSS då varje alternativ (10 st) har en egen tabell.) 
Svarsbortfall: 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: mest använda tjänsten i PatientPortal – webbenkät 
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Fråga 9 lyder: ”Vilken tjänst anser du vara viktigast i PatientPortal?” och här 
svarar 110 personer. ”Laboratoriesvar” (34 %) och ”delar av 
journalanteckning från Primärvården” (32 %) är de mest frekventa svaren. 
Svarsbortfall: 55 (figur 12 & 13).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13: viktigaste tjänsten i PatientPortal – pappersenkät 
 
”Upplever du svårigheter med att förstå informationen i PatientPortal?” är 
fråga 10. Av 165 respondenter totalt besvarar 137 personer frågan och en 

Figur 12: viktigaste tjänsten i PatientPortal – webbenkät 
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övervägande majoritet, 127 personer (93 %) uppger att de inte har svårigheter 
och endast 10 personer (7 %) säger sig ha svårigheter. Svarsbortfall: 28. 
 
Fråga 11: ”om ja på fråga 10: vilken information är svår att förstå? (markera 
flera vid behov)”. Totalt inkommer 22 svar där de mest frekventa är 
”laboratoriesvar” (4 svar) och ”röntgenundersökning” (4 svar) som kan vara 
svåra att förstå. Tre svar får även ”vårdtillfällen på sjukhus” och ”delar av 
journalanteckning från Primärvården”. (Av tekniska skäl och utrymmesskäl 
redovisas inte tabellen från pappersenkäten i SPSS då varje alternativ (10 st) 
har en egen tabell.) Svarsbortfall: 154.  
 
Fråga 12: ”Hur viktig anser du PatientPortal vara när du vill ha 
hälsoinformation om dig själv?” Här är det dominerade svaret ”viktig” (41 %) 
och därefter kommer ”mycket viktig” (34 %). Här svarar 154 personer. 
Svarsbortfall: 11 (figur 14 & 15). 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: PatientPortalens dignitet angående personlig hälsoinformation – webbenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15: PatientPortalens dignitet angående personlig hälsoinformation – pappersenkät 
 
Fråga 13: ”Önskar du tillgång till din fullständiga journal?” (figur 16 & 17). 
Den frågan besvarar 158 personer och 123 personer (78 %) svarar att de 
önskar tillgång till sin journal och 35 svarar nej (22 %). Svarsbortfall: 7.  
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Figur 16: önskemål om tillgång till fullständig patientjournal – webbenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: önskemål om tillgång till fullständig patientjournal – pappersenkät 
 
I fråga 14 får respondenterna redogöra för skälen för att de önskar tillgång till 
fullständig patientjournal där det totalt mest frekventa svaret är ”vill kunna 
läsa all hälsoinformation som rör mig”, totalt 92 personer eller 74 %. 
Ytterligare ett svar med relativt hög frekvens är ”behöver den för att kunna ta 
större ansvar för min sjukdom”: 46 personer eller 37 %. (Av tekniska skäl 
och utrymmesskäl redovisas inte tabellen från pappersenkäten i SPSS då 
varje alternativ (5 st) har en egen tabell.) Antal svar:124, bortfall: 41 (figur 
18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: skäl för tillgång till fullständig patientjournal – webbenkät 
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Ungefär en femtedel av de 158 svarande (22 %) önskar inte tillgång till en 
fullständig journal och skälen till det (fråga 15) är främst ”har inget behov” 
(18 personer) och ”föredrar muntlig information från vårdpersonal” (9 
personer). Någon uppger under alternativ annat: ”Det finns nackdelar, kan 
vara känsliga frågor” och ”Resultat av t ex undersökning eller prov ska 
tolkas av en kompetent person t ex läkare/sjuksköterska”.   
 
På fråga 16 ”Söker du annan typ av hälsoinformation än den i 
PatientPortal?” svarar majoriteten ja: 91 personer (59 %) och 63 personer 
(41 %) svarar nej. Antal svar: 154, svarsbortfall: 11.  
 
De respondenter som svarar ja på fråga 16 får i fråga 17 svara på varför de 
söker annan hälsoinformation där det vanligaste alternativet är ”annat” (18 
personer) och ”informationen är inte tillräcklig i patientportalen” (17 
personer). Det tredje alternativet är ”behöver annan typ av hälsoinformation” 
(15 personer).  Svaret ”annat” innehåller en rad olika skäl där några berörde 
kunskap: ”fördjupad kunskap inte bara avseende mig själv”, ”utbildning” 
samt ”lära mig mer om mina sjukdomar”. Antal svar: 65, svarsbortfall: 100 
(figur 19 & 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: skäl för att söka annan hälsoinformation – webbenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  37 (106) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20: skäl för att söka annan hälsoinformation – pappersenkät 
 
Nästkommande fråga, nummer 18 lyder: ”Hur ofta söker du annan 
hälsoinformation?”. Det mest frekventa svaret är ”inte med regelbundenhet” 
som totalt 61 personer (64 %) svarar. Antal svar: 95 trots att 91 personer 
uppgivit att de söker annan information i fråga 16, svarsbortfall: 70 (figur 21 
& 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21: hur ofta respondenter söker annan hälsoinformation – webbenkät 
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Figur 22: hur ofta respondenter söker annan hälsoinformation – pappersenkät 
 
Fråga 19: ”om ja på fråga 16: vilken annan hälsoinformation söker du?”. Det 
övervägande svaret är ”söker allmänt på Google” vilket totalt 70 personer 
svarar. På andra plats kommer ”Mina vårdkontakter” med 44 personer och på 
tredje plats ”1177.se”, 39 personer. (Av tekniska skäl och utrymmesskäl 
redovisas inte tabellen från pappersenkäten i SPSS då varje alternativ (6 st) 
har en egen tabell.) Antal svar: 97 trots att 91 personer svarat att de söker 
annan hälsoinformation i fråga 16, svarsbortfall: 68 (figur 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23: vilken annan hälsoinformation respondenterna söker – webbenkät 
 
De som svarar att de inte söker annan hälsoinformation får i fråga 20 ange 
skäl för detta. Sextio personer besvarar frågan och 27 personer (45 %) svarar 
”är frisk och har inget behov”, 21 personer (35 %) svarar ”informationen är i 
PatientPortalen är tillräcklig” och 11 personer (18 %) svarar ”annat”. Även 
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här finns en viss diskrepans mellan antal som svarar nej i fråga 16: 63 
personer och de som anger skäl för att inte söka: 60 personer. Svarsbortfall: 
105. 
 
”Brukar du kontrollera vem som är ansvarig utgivare för hälsoinformationen 
på Internet?” lyder fråga 21. Frekvensen är relativt jämnt fördelad, totalt 
svarar 83 personer (53 %) ja och 73 personer (47 %) svarar nej. Antal svar: 
156, svarsbortfall: 9 (figur 24 & 25). 
 
 
 
 
 
 
Figur 24: kontroll av ansvarig utgivare av hälsoinformation – webbenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25: kontroll av ansvarig utgivare av hälsoinformation – pappersenkät 
 
Fråga 22: ”Känner du till Mina vårdkontakter?”. Majoriteten svarar ja och 
utgörs av totalt 134 personer (85 %) medan 24 personer (15 %) svarar nej. 
Antal svar: 158, svarsbortfall: 7 (figur 26 & 27). 
 
 
 
 
 
 
Figur 26: kännedom om Mina vårdkontakter – webbenkät 
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Figur 27: kännedom om Mina vårdkontakter – pappersenkät 
 
Fråga 23: ”Använder du Mina vårdkontakter?” (figur 28 & 29). Av 137 
personer svarar 82 (60 %) ”inte med regelbundenhet” och 30 personer (22 %) 
svarar ”aldrig”. Svarsbortfall: 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28: användning av Mina vårdkontakter – webbenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 29: användning av Mina vårdkontakter – pappersenkät 
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Fråga 24: ”Av vilka olika anledningar kontaktar du sjukvården?(markera 
flera vid behov)?” (figur 30) På denna fråga är de mest frekventa svaren 
”egen sjukdom” 149 personer (90 %), ”rådgivning” med 62 personer (38 %) 
och ”närståendes sjukdom” med 56 personer (34 %). Tre personer avstår att 
svara på frågan. Antal svar: 161, svarsbortfall: 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 30: anledning till kontakt med sjukvården – webbenkät 
 
Fråga 25: ”På vilket sätt kontaktar du helst sjukvården?” Här är resultatet i 
princip lika mellan ”telefon” (37 %) och ”internet” (35 %) och 22 % personer 
svarar ”besök”. Antal svar: 124, svarsbortfall: 41. På denna fråga ströks de 
svar som innehöll fler än ett alternativ (figur 31 & 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 31: sätt att kontakta sjukvården – webbenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 33: sätt att kontakta sjukvården – pappersenkät 
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Fråga 26: ”Vad påverkar ditt val av kontaktsätt?” Här är avsikten att 
respondenten ska avge ett svarsalternativ och de frågor som innehåller fler än 
ett alternativ i pappersenkäten stryks. Det mest frekventa svaret är ”akut eller 
inte akut behov” 42 % samt ”mina tidigare erfarenheter av kontaktsätt” 32 
%. Antal svar: 109, svarsbortfall: 56 (figur 33 & 34). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 33: påverkan på kontaktsätt med sjukvården – webbenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 34: påverkan på kontaktsätt med sjukvården – pappersenkät 
 
Ett antal respondenter har lämnat kommentarer under alternativet ”annat” i 
de frågor som haft detta som ett alternativ men dessa innehöll i de flesta fall 
inga gemensamma mönster varför de flesta har utelämnats  och istället 
bifogas som bilaga 5.  

4.2 Sammanfattning av enkätundersökning 
Det är flest kvinnor, ca 60 %, bland de svarande. Ungefär hälften av 
respondenterna är verksamma inom hälso- och sjukvård och knappt hälften 
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har en kronisk sjukdom. Åldersmässigt befinner sig de flesta från 45 år och 
uppåt (78 %). På frågan om respondenterna fortfarande använder 
PatientPortal svarar 61 % ja men den används inte med regelbundenhet: 39 % 
använder den inte regelbundet och 37 % har svarat aldrig – trots att de säger 
sig inte ha slutat använda den. Gruppen som säger sig slutat använda portalen 
utgörs av 59 personer, 38 %. Den vanligaste orsaken till att de slutat använda 
tjänsten är ”inget behov”.  De två mest populära tjänsterna i portalen är 
laboratoriesvar och delar av journalanteckning från Primärvården vilket 
också stämmer väl överens med att respondenterna anser dessa två tjänster 
som viktigast i PatientPortalen. Endast 10 personer (7 %) uppger sig ha 
problem med tolkning av informationen i PatientPortalen och av dessa är det 
röntgenundersökning och laboratoriesvar som ställer till problem. Av 154 
svarande anser man PatientPortal vara viktig (41 %) eller mycket viktig (34 
%) när det gäller privat hälsoinformation.  
 
En majoritet, 78 % (123 personer), svarar att de önskar tillgång till sin 
fullständiga journal och de två vanligaste skälen till det är: vill kunna läsa all 
hälsoinformation som rör mig (74 %) och behöver den för att kunna ta större 
ansvar för sin sjukdom (37 %). Trettiofem personer uppger sig inte vilja ha 
tillgång till sin fullständiga journal och drygt hälften av dem, 18 personer, 
säger sig inte ha något behov av det.  
 
En majoritet, 59 % (91 personer), söker annan hälsoinformation än i 
PatientPortal och de två vanligaste skälen till det är annat och att 
informationen i portalen anses otillräcklig. Större delen av gruppen, 64 %, 
söker inte annan hälsoinformation med någon regelbundenhet och den 
söktjänst som är mest använd är Google (70 pers). Därefter kommer Mina 
vårdkontakter (44 pers) och 1177.se (39 pers). Bland de som inte söker annan 
hälsoinformation (60 pers) anger knappt hälften 45 % (27 pers) att de är 
friska och har inget behov och 21 personer (35 %) anser att informationen i 
PatientPortal är tillräcklig. När det gäller ansvarig utgivare av 
hälsoinformation så kontrollerar ungefär hälften (53 %) vem som är ansvarig. 
I stort sett hela gruppen känner till Mina vårdkontakter (85 %) men använder 
inte tjänsten med regelbundenhet (60 %) eller aldrig (22 %). 
 
Vanligaste kontaktorsaken med sjukvården är egen sjukdom (90 %) och 
därefter rådgivning (38 %) och närståendes sjukdom (34 %). I gruppen 
föredrar ungefär lika många att ta kontakt via telefon (37 %) som via Internet 
35 %). Det skäl som styr valt kontaktsätt med sjukvården är i första hand akut 
eller inte akut behov (42 %) och därefter tidigare erfarenheter av kontaktsätt 
(32 %).  



 

  44 (106) 
 

4.3 Intervjuer 
Enkätstudien utgör en grund för de frågor som ställs i intervjun och som ett 
underlag för de första två delarna i undersökningsmodellen: patientens 
informations- och interaktionsbehov. Intervjuerna har till syfte att undersöka 
tillämpning av information samt om användande av en e-hälsotjänst kan leda 
till ett ökat välbefinnande för patienterna. I föreliggande kapitel 
sammanfattas resultatet av de fyra intervjuerna. Intervjufrågorna återges inte i 
form av frågor utan som påståenden med frågenummer inom parentes. Vissa 
frågor är även sammanfogade i samma svar då de rör liknande områden. 
Respondenterna har fingerade namn för att förenkla formuleringen i texten 
men också för att erbjuda läsaren att kunna dra egna slutsatser om olika 
bakgrundsfaktorer kan ha betydelse för respondenternas svar: 
  

• Lisa - ålderskategori 35-44, kroniskt sjuk, ej hälso- och 
sjukvårdsanställd 

• Maja - ålderskategori 45-54, kroniskt sjuk, f d hälso- och 
sjukvårdsanställd   

• Karin - ålderskategori > 65, kroniskt sjuk, f d hälso- och 
sjukvårdsanställd  

• Sten - ålderskategori > 65, ej kroniskt sjuk, ej hälso- och 
sjukvårdsanställd 

 
Fördelar med PatientPortal (fråga 3) 
Respondenterna får berätta om fördelarna med PatientPortal och tre anser att 
den inte visar så mycket och att den bör visa mer. Maja anser att det inte alls 
motsvarat hennes förväntningar medan Karin har känt till begränsningarna 
när hon gick in i projektet. Lisa anser att det ger en bättre överblick över 
remisser, provsvar och besökstider. 
 
Önskemål om ökad grad av interaktion (fråga 4)  
Här råder en tveksamhet kring vad interaktionen kan bestå i men Lisa uppger 
att det för henne vore positivt att kunna registrera sina mätvärden från sin 
PEF-mätare8 direkt in i systemet. I Lisas fall får hon ett dokument hemsänt 
per post där hon för hand skriver in värdena och i nästa skede tar hon med sig 
sitt dokument till astmasköterskan som i sin tur skriver in värdet i ett annat 
dokument på mottagningen. Maja menar att det kanske hade varit till glädje 
för någon annan med ökad interaktion men inte för henne personligen. 
 
Önskemål om ökad grad av kommunikation (fråga 5) 
Här har några prövat att kommunicera via mail och det upplevs positivt i 
vissa fall då det gäller icke-akuta ärenden. Respondenterna upplever överlag 

                                                
8 Information om PEF-mätare: http://www.astma.com/Behandling/PEF/ 2011-04-05 
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inget problem med svarstider även om det generellt inte anges svarstider i 
alla instanser vid e-mailkommunikation. Lisa uppger att Mina vårdkontakter 
meddelar svarstid då man skickar e-mail. Dock anser respondenterna att det 
är enklast att använda sin egen e-mailklient och inte använda ett specifikt 
system för detta, det upplevs som en omväg. Respondenterna fick frågan hur 
de ser på kommunikation via webbkamera. Maja ser inget behov av en sådan 
teknik medan Karin, Sten och Lisa ser positivt på en sådan lösning. Sten 
menar att det ger ett mer personligt möte och erbjuder möjlighet till 
följdfrågor med svar utan fördröjning som i e-mailkommunikationen. Den 
typen av kommunikation skulle kunna minska behovet av personlig 
läkarkontakt till viss del men får dock inte ersätta det personliga mötet. Lisa 
ser webbkamera som en positiv modell för kommunikation och ger förslag på 
användning: för att ge instruktioner till patienter i olika situationer som t ex 
sjukgymnastik om patienten kände sig osäker efter träning hur en rörelse 
skulle utföras. I vissa fall får patienter ge sig själva sprutor och får initialt en 
instruktion om hur detta går till av en sjuksköterska, men ibland händer det 
att det går en tid mellan instruktionen och när patienten ska börja ta sina 
sprutor och i det fallet skulle ett samtal via webbkamera fungera utmärkt. 
Dock anser hon att det kanske inte är lämpligt att ersätta en fysisk 
läkarundersökning med ett samtal via webbkamera. I övrigt saknar Lisa 
bekräftelser från olika system i många fall när hon kommunicerar. Hon anser 
det viktigt att få besked om hennes meddelande kommit fram vilket inte alltid 
sker. 
 
Eventuella tolkningsproblem av informationen i PatienPortalen och annan 
hälsoinformation (fråga 6,7 & 10) 
Ingen av respondenterna uppger att de har några större problem med 
tolkningen av information men Maja och Sten tillägger att de ibland söker 
information via Google när det gäller tolkning av provsvar ”…det är ju inte 
så lätt att tolka vad erytrocyter är va…”; ”…mycket kan man slå upp på nätet 
om man inte förstår det…”. Lisa poängterar att det är viktigt att se portalen 
som ett komplement till sjukvården och att hon fortfarande behöver 
utbildning om sina sjukdomar för att känna sig trygg. Den kunskapen innebär 
att hon kan få en uppfattning om vad hon kan förvänta sig av sin sjukdom och 
hur labbvärden kan variera utan att hon behöver oroa sig. Hon anser vidare 
att man även kan välja vilken information man vill ta del av i PatientPortalen: 
”den ramlar ju inte över en precis”. Maja och Karin har inga 
tolkningsproblem och kopplar det till sin bakgrund inom sjukvården.  
 
När det gäller tolkning av labbsvar anser Sten att det är positivt med 
kompletterande information i anslutning till värdena och då det gäller 
maligna sjukdomar anser såväl Sten som Lisa att dessa besked måste visas 
för en läkare först innan patienten får tillgång till dem och därefter ska 
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patienten erbjudas en direktkontakt för information om provsvaret. Lisa 
menar att om inte sjukvården först får ta del av dem kommer belastningen på 
sjukvården komma att öka på grund av många oroliga patienter.      
 
Fördelar med tillgång till fullständig journal (fråga 8) 
Karin menar att det är en fördel för att kunna kontrollera så att inga 
felaktigheter/missuppfattningar finns i journaltexten – det förenklar 
korrigeringar. En uppfattning som även Maja delar. Sten anser att det ger en 
fullständig information om hälsoläget och visar läkarens uppfattning i frågan. 
Lisa har inget större behov av sin fullständiga journal. Hon ser journalen mer 
som ett arbetsredskap för sjukvården och har ett större behov av att se 
åtgärder och uppföljningar av hennes kontakter och besök. 
 
Eventuella problem med tolkning av journaltext (fråga 9) 
Maja och Karin har inga problem med tolkningen av journaltext. Lisa har 
heller inte upplevt svårigheter med att läsa journaltext vilket hon har 
erfarenhet av då hon vid resor har haft behov av att ha papperskopior av sin 
journal med sig. Sten upplever det inte helt lätt och anser att språket i 
journalen inte får vara ett hinder för offentliggörande av patientens 
journaluppgifter. Det ska inte vara nödvändigt för läkaren att själv närvara för 
att förklara texten. Han vill kunna läsa på egen hand: ”jag vill ograverat 
kunna läsa vad som står skrivet om mig.”  
 
Typ av hälsoinformation och tillämpning av densamma (fråga 11)  
Samtliga respondenter använder informationen för att söka kunskap om det 
egna tillståndet och Karin uppger också att hon är allmänt intresserad av 
hälsoinformation. Samtliga har för vana att kontrollera upphovsmannen för 
den information de tar del av. Maja kontrollerar även datum för senaste 
uppdatering. Google är den vanliga vägen för respondenterna att söka 
information. Karin använder dock Dagens Medicin som utgångsläge för sitt 
sökande. Där hittar hon ofta intressanta artiklar som kan leda henna vidare till 
nya platser att söka information på. Vanligtvis tillämpar Karin sin 
hälsoinformation i vardagslivet: tips om lämplig kost och motion t ex. Tre av 
respondenterna använder sig både av sidor som innehåller ren fakta men även 
bloggar och liknande, för att ta del av patienters upplevelser med liknande 
sjukdomar/tillstånd som de själva lider av. De är alla medvetna om att 
informationen i bloggar och liknande bör läsas kritiskt då den är baserad på 
subjektiva upplevelser och uppfattningar. Lisa har en uppfattning om att man 
från sjukvårdens sida har en rädsla för att patienter ska få tillång till sin 
journal men att man å andra sidan kan söka hur mycket egen information på 
Internet som helst om det egna tillståndet, som kan vara rena rama 
skräckhistorierna. Detta ser hon att sjukvården har svårigheter att hantera. 
Vidare ansåg Lisa att patienten behöver kunskap också för att kunna hantera 
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den hälsoinformation som finns tillgänglig på Internet. Det skapar en 
grundtrygghet. Ett lösryckt symtom kan dock skapa mycket oro om patienten 
inte har en helhetsbild av sin situation. Den ökade tillgängligheten till 
information kan bidra till den situationen. Lisa menar att tillgängligheten 
tidigare varit begränsad på grund av att man fått gå till biblioteket för att söka 
information medan informationen numera är tillgänglig, i princip, för alla.  
 
Tillförlitligheten till hälsoinformation på Internet (fråga 12) 
Samtliga upplever att tillförlitligheten varierar men att de har förtroende för 
en sida om det är en myndighet eller liknande som är ansvarig utgivare, t ex 
Socialstyrelsen. De av respondenterna som läser bloggar och liknande är väl 
medvetna om att det är privatpersoner som stod bakom dessa och att det inte 
är vetenskapligt baserad information. Maja menar att det inte alltid är alldeles 
enkelt att se vem som var upphovsman för sidan. 
 
Viktigaste skillnaden mellan ett personligt möte med vårdgivaren och 
kommunikation via webben (fråga 13 & 14)  
Sten rangordnar kontaktmöjligheterna med sjukvården genom att säga att det 
personliga mötet är det han föredrog i första hand, som nummer två kommer 
kommunikation med webbkamera och som nummer tre kommunikation via 
e-mail. Maja anser att det personliga mötet ger helt andra möjligheter till 
dialog och f f a kan en undersökning ske vid ett sådant tillfälle. Men mellan 
dessa planerade besök är det tillräckligt med kommunikation via e-mail. 
Karin menar att problemet avgör kontaktformen d v s om det finns behov av 
att visa upp ”något” (=fysiskt problem) så blir det naturligt med ett personligt 
möte. Det är stor skillnad att beskriva ett fysiskt problem med enbart ord och 
att dessutom kunna visa upp det. I övrigt finner Karin det praktiskt att 
kommunicera via e-mail om det finns en gemensam överenskommelse med 
den aktuelle läkaren om detta sätt att kommunicera är ok.  
 
Lisa jämför kontakt per telefon med ”viskleken”, d v s den första kontakten 
innebär ett samtal med en sjuksköterska som sedan omtolkar informationen 
som går fram till läkaren och därefter avgör dessa tillsammans om Lisa ska få 
en tid eller ej. Om hon skickar ett e-mail anser hon att hennes information får 
passera ”oförstörd” till läkaren så att hennes egna ord når fram direkt. Andra 
betydelsefulla faktorer för den egna framförda informationen anser Lisa vara 
förmågan att beskriva sitt ärende då man som person kan vara olika skicklig 
på att uttrycka sig. Dessutom påverkas denna förmåga av det aktuella 
hälsotillståndet. Även Sten och Karin anser att personligheten hade betydelse 
för bemötandet i vården.  Karin menar att hon inte har några problem med det 
p g a sin vårdbakgrund (hon behärskar språket) och att hon anses ”pålitlig” 
åtminstone i de fall när sköterskan känner henne. Sten menar att han vid ett 
flertal tillfällen blivit dåligt bemött och att han anser det bero på att 
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landstingsanställda inte befinner sig i en konkurrensutsatt situation: ”man har 
sin anställning, man har sin lön ändå” och att hur man är som person 
(patient) spelar stor roll för bemötandet.  
 
Om det rör sig om akuta ärenden anser Lisa att e-mail inte är lämpligt 
eftersom hon känner sig osäker på svarstiderna, och saknar feedback på att 
hennes e-mail når fram. Lisa har vidare ett förslag för att kunna bli en mer 
kompetent patient. Inför besöket vore en fördel om det på webben skulle 
finnas tips och råd om sådant som kan vara bra att förbereda inför 
läkarbesöket. Exempel på det är att förbereda frågor, skriva ut aktuell 
medicinlista, tänka igenom hur hälsan varit sedan senaste besöket o s v. Karin 
tog upp samma sak och berättar hur hon förbereder sig och använder 
handskrivna lappar som hon tar med till sin läkare. Sten anser att inför större 
ingrepp är ett personligt möte absolut nödvändigt.  
 
Viktigaste skälet för att använda en e-hälsotjänst (fråga 15)   
Sten är mycket bestämd på att tidsbesparing är det absolut viktigaste skälet 
för honom. Lisa menar att den största fördelen är att hon inte behöver anpassa 
sig efter sjukvårdens öppettider utan hon kan nyttja dessa tjänster när det 
passar henne. Hon anser t ex att ”call back system” inte är ultimata så till vida 
att patienten själv endast i mycket liten utsträckning kan välja när han/hon 
vill bli uppringd. Maja anser att uppföljning av provsvar är det viktigaste 
skälet för henne. Karin ser att få kännedom om den egna sjukdomen är 
hennes viktigaste skäl. 
 
e-hälsotjänsters förmåga att öka välbefinnande (fråga 16 & 17)  
Sten anser att e-hälsotjänster inte kan öka hans välbefinnande. Inte heller 
Karin har några tankar om detta. Lisa menar att kommunikation via 
webbkamera kan leda till en ökad trygghet (diskuterades under Önskemål om 
ökad grad av kommunikation) och därmed även ett ökat välbefinnande. En 
annan tjänst som Lisa önskar sig och som har betydelse för hennes trygghet 
och välbefinnande är en kalenderfunktion. Den skulle skapa överblick över 
alla inbokade besök i sjukvården och framförallt ser hon detta som en viktig 
tjänst för de som har många kontakter med sjukvården. Till kalendern kan 
även en påminnelsefunktion kopplas. Maja kan möjligen se att mer 
information om mediciner än det som står i FASS kan hjälpa henne. Hon 
uttrycker även tankar om en (sök)funktion som kan koppla samman 
människor med liknande sjukdomar via chatt eller liknande 
 
e-hälsotjänsters effekter på mer tillgänglig vård (fråga 18) 
Karin beskriver att det stora problemet med att få tillgång till vården är den 
första kontakten och att få en tid. Hon menar att chansen att få en tid är 
beroende av patientens, framförallt verbala, förmåga. Karin har dock inga 
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förslag på hur detta ska kunna förbättras via en e-hälsotjänst. Lisa ser på e-
hälsotjänster som ett verktyg för att fördela resurser på ett bättre sätt: ”e-
tjänster kan ju rensa lite grann i träsket”. Tidigare fanns endast en väg in: via 
telefon medan det nu finns flera. Detta kan skapa möjligheter för att de som 
verkligen har behov (mer akuta besvär) av ett fysisk möte med vården också 
får det. Sten anser att möjligheten att spara tid genom t ex kommunikation 
med vården via webben också innebär en mer tillgänglig vård för honom. 
Han behöver inte lägga tid och resurser på att resa till en vårdinrättning och 
han behöver heller inte vänta på brevsvar som ibland tagit en vecka – 14 
dagar. Maja anser att länkning till Apoteket innebär en ökad tillgänglighet för 
henne. Hon menar också att vården redan är betydligt mer tillgänglig idag 
jämfört med för 10 år sedan. Maja anser dock att tillgängligheten kräver 
kunskap hos patienten för att kunna söka information. Hon beskriver vidare 
att hon kan boka och avboka mötestider där avbokningen är den enklaste 
processen. Bokning av mötestider sker via mail och det menar Maja är helt 
naturligt eftersom vårdpersonalen måste ha rätten att avgöra om ett besök är 
nödvändigt eller ej.   
 
e-hälsotjänsters effekter på delaktighet och självservice (fråga 19) 
En första förutsättning för detta anser Lisa är en tillåtande attityd från vårdens 
sida att patienten verkligen får vara delaktig. Hon anser att många patienter är 
alldeles för passiva. De nöjer sig med ett besked om att t ex remissen ska 
skickas och går sedan hemma i lugn och ro och väntar på att vården ska höra 
av sig. Här menar Lisa att man som patient kan vara mer aktiv för att bli mer 
delaktig men att det också kräver tekniska lösningar. Om det fanns ett 
ärendehanteringssystem skulle patienten själv kunna följa remissen i systemet 
och själv ha möjlighet att agera om avvikelser inträffar. Lisa anser att man 
som patient inte behöver tillgång till texten i remissen utan bara kunna följa 
dess väg. Sten anser att en ökad delaktighet för honom innebär att han lättare 
kan fatta beslut kring vad som ska hända med hans kropp. Vidare uppfattar 
han e-hälsotjänster som ett sätt för vården att effektivisera och spara pengar. 
För att kunna nyttja e-tjänster anser Sten att det krävs ett visst tekniskt 
kunnande vilket kan vara ett problem, men dock ett litet sådant. Hans 
uppfattning är att 80 - 90-åringar kan ha vissa problem men att övriga bör 
klara detta utan större problem. 
 
Risker med e-hälsotjänster (fråga 20) 
Den risk som Sten bedömer som störst är att patienter skulle feltolka 
informationen som läkare skriver och för att möta det problemet kan en 
ordlista/översättare finnas tillgänglig i systemet. Även Karin ser samma risk, 
även om hon inte för egen del har det problemet: ”…inte förstår språket och 
inte kan bedöma nyanserna i det…”. Maja anser den största risken är 
säkerhetsbrister i systemet så att obehöriga (kriminella) kan komma åt 
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personuppgifter och annat som kan vara känslig information. Lisa påpekar att 
e-hälsotjänster aldrig får ersätta den ordinarie kontakten med sjukvården och 
att ett ökat patientansvar/delaktighet inte får innebära att för mycket ansvar 
läggs över på patienten. E-hälsotjänsterna ska vara ett komplement till 
sjukvårdens ordinarie verksamhet. En annan risk som Lisa ser är att om 
journalen kommer att tillgängliggöras för alla finns en risk att vissa 
människor riskerar att fastna i tolkning av journaltexter. Hon menar att 
fenomenet i sig inte är nytt utan mediet, journalen på webben, är nytt. Detta 
ger möjligheter för en allt större grupp individer att fördjupa sig i journaltext. 
Lisa tror också att den ökade tillgängligheten möjligen kan kräva en viss 
beredskap i sjukvården för att eventuellt hantera dessa oroliga människor. En 
annan risk som Lisa kan se är säkerheten kring e-hälsotjänster där hon anser 
att massmedia ofta beskriver dessa som osäkra: ”massmedia ofta slår upp det 
som ’jamen det är så osäkert’ och ’vem som helst kan ta del av dina 
journaler’… ”. Därför anser hon det viktigt att som patient kunna lita på att 
systemen är säkra. Hon anser det vidare viktigt att vården respekterar att 
patienten äger sina resultat och om patienten önskar publicera t ex 
provresultat på en blogg så får patienten själv stå för konsekvenserna av det 
och inte vården. 

4.4 Sammanfattning: enkätundersökning och intervju 
Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av enkät och intervjuer och är 
indelade i ett antal teman där undersökningsmodellens delar: informations- 
och interaktionsbehov, tillämpning och välbefinnande kan spåras. Eftersom 
det fortfarande rör sig om resultat och inte analys tillämpas inte 
undersökningsmodellens begrepp för att strukturera texten. 
 
Användning av PatientPortal samt tolkning och tillämpning av dess 
information 
I enkätundersökningen visar det sig att användandet av PatientPortalen ser 
ut på följande sätt: 61 % använder den men inte med regelbundenhet. De som 
slutat, 38 %, ser inget behov av den. En stor majoritet, 75 % (115 pers), anser 
PatientPortal vara viktig eller mycket viktig när det gäller privat 
hälsoinformation. Endast 10 personer (7 %) i enkätundersökningen uppger 
sig ha problem med tolkning av informationen i PatientPortalen.  
 
I intervjuerna framkommer att respondenterna anser att den visar för lite 
information och att detta i vissa fall inte har motsvarat förväntningarna på 
tjänsten. Maja och Sten berättar att de ibland söker information på Google när 
det gäller provsvar. Lisa uttrycker att hon behöver utbildning i och om sin 
sjukdom för att känna sig trygg och få en inblick i vad hon kan förvänta sig 
när det gäller prognos och labbvärden t ex. Besked om provsvar rörande 
maligna sjukdomar ska lämnas av en läkare ansåg Sten och Lisa, och den 
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typen av svar ska man inte få ta del av på egen hand. Om patienten får tillång 
till dessa först kan det öka belastningen på sjukvården menar Lisa, med 
frågor från oroliga patienter.  
 
 
Informationsbehov: önskan om tillgång till fullständig journal 
En majoritet i enkätundersökningen, 78 % (123 personer), svarar att de 
önskar tillgång till sin fullständiga journal och de två vanligaste skälen till det 
är: vill kunna läsa all hälsoinformation som rör mig och behöver den för att 
kunna ta större ansvar för sin sjukdom.  
 
Bland respondenterna i intervjuerna vill de flesta ha tillgång till sin journal 
och det handlar om att de dels vill kunna se all hälsoinformation som rör dem 
själva men också att det ger en chans att korrigera eventuella 
missuppfattningar. Lisa är den enda av respondenterna som anser att 
journalen är ett arbetsredskap för vården i första hand. Karin och Maja har 
inga problem med tolkningen av journaltexten, vilket de kopplar till sin 
sjukvårdsbakgrund och Sten menar att sättet att dokumentera i en journal inte 
får utgöra ett hinder för offentliggörandet av den egna journalen – han vill 
kunna läsa texten utan en tolk vid sidan av.     
 
Informationsbehov: sökande efter annan hälsoinformation och tillämpning 
En majoritet i enkätundersökningen, 59 % (91 personer), söker annan 
hälsoinformation än i PatientPortal och det sker inte med regelbundenhet. 
Den söktjänst som är mest använd är Google såväl i enkätundersökningen 
som i intervjuerna. Därefter kommer Mina vårdkontakter och 1177.se. Bland 
de som inte söker annan hälsoinformation (60 pers) anger knappt hälften att 
de saknar behov och ca en tredjedel anser att informationen i PatientPortal 
är tillräcklig. I stort sett hela gruppen känner till Mina vårdkontakter men 
använder inte tjänsten regelbundet eller inte alls. 
 
Bland de intervjuade uppger samtliga att de både använder ”faktasidor” och t 
ex bloggar och att dessa fyller olika syften. De läser dessa sidor på olika sätt: 
om en myndighet står som ansvarig utgivare betraktas informationen som 
tillförlitlig men om en privatperson skriver i en blogg läses den informationen 
kritiskt då den uppfattas subjektiv. Lisa anser att patienten behöver kunskap 
för att kunna hantera hälsoinformation på Internet. Utan tillräcklig kunskap 
kan ett lösryckt symtom skapa onödig oro menar Lisa. Karin använder den 
information hon hittar i sitt vardagliga leverne, för att leva sunt. De övriga 
använder det för kunskap om det egna tillståndet. Sten t ex söker kunskap 
inför sin stundande operation och där används både ”faktasidor” och bloggar.  
 
 



 

  52 (106) 
 

Interaktion och kommunikation och med sjukvården 
Resultatet av enkäten visar att den vanligaste kontaktorsaken med sjukvården 
är egen sjukdom, rådgivning och närståendes sjukdom. I 
enkätundersökningen föredrar ungefär lika många att ta kontakt via telefon 
som via Internet. Det skäl som styr valt kontaktsätt med sjukvården är i första 
hand aktuellt hälsotillstånd (akut eller inte akut) och därefter tidigare 
erfarenheter av kontaktsätt.  
 
Respondenterna i intervjuerna har svårt att redogöra för önskemål om ökad 
interaktion utom i ett fall där Lisa har en idé om registrering av hennes 
mätvärden från en s k PEF-mätare på Internet istället för bokföring på papper. 
När det gäller kommunikation var alla överens om att e-mail fungerar bra när 
det handlar om icke-akuta ärenden och Karin tillägger att det är viktigt att ha 
en överenskommelse med den aktuelle läkaren om att e-mail är en bra 
kommunikationsväg. Lisa påpekar att det är viktigt med feedback/bekräftelse 
från vårdens sida i de olika kommunikationssystemen. Respondenterna 
diskuterar även fördelar och nackdelar med kommunikation via webbkamera. 
Sten listar kommunikationsvägarna där han anser att personligt möte är 
nummer ett, webbkamera nummer två och mailkommunikation nummer tre. 
Han anser att ett möte via webbkamera är så nära personigt möte man kan 
komma. Inför ett operativt ingrepp t ex anser Sten att det är nödvändigt med 
personligt möte. Karin, Lisa och Maja anser att en fysisk undersökning inte 
kan ske via webbkamera utan måste ske via personligt möte. Lisa har ett 
flertal förslag där hon ser lämpliga användningsmöjligheter för webbkamera: 
instruktioner kring läkemedelsadministration och uppföljning av 
sjukgymnastik t ex.  
 
Lisa ser mailkommunikation som ett bra sätt att minska risken för 
förvanskning av hennes egen information. Hon menar att om hon ringer till 
en sjuksköterska sker en tolkning av hennes egen information som inte 
nödvändigtvis är den rätta när den når läkaren. Såväl Lisa som Sten och 
Karin anser att patientens personlighet har betydelse för bemötandet i vården. 
Det aktuella hälsotillståndet påverkar den egna förmågan att föra fram sitt 
ärende men också förmågan att uttrycka sig påverkar. Sten har egen 
erfarenhet av detta vid flera tillfällen men anser att orsaken ligger i att vården 
inte befinner sig i en konkurrenssituation. Karin menar att hon räknas som 
”pålitlig” på grund av sin bakgrund inom sjukvården, vilket gör att hon själv 
inte upplevt dessa problem. Dock tar hon upp det och menar att hennes make 
nog kan uppleva det som ett problem. Lisa anser att det är bra att vara en 
kompetent patient och ger som exempel att vara förberedd inför läkarbesöket 
och att det i den situationen vore bra med en form av checklista som skulle 
finnas på Internet, inför besöket.  
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e-hälsotjänster: skäl för användning; effekter på välbefinnande, mer 
tillgänglig vård, delaktighet och självservice    
I intervjun med Sten framkommer att han anser tidsbesparing som viktigaste 
skäl för användning av e-hälsotjänster och Lisa talar om flexibilitet som 
innebär att hon inte behöver anpassa sig efter vårdens tider. Karin och Maja 
anför skäl som rör den egna hälsan: uppföljning av provsvar och kännedom 
om den egna sjukdomen. När det gäller effekter på välbefinnande anser Lisa 
att kommunikation via webbkameran kan skapa en trygghet som i sin tur 
leder till ökat välbefinnande. En kalenderfunktion skulle också den leda till 
bättre överblick och ökad trygghet menar Lisa.  
 
När det gäller mer tillgänglig vård beskriver Karin hur den stora svårigheten 
med vården är att få en tid. Lisa beskriver ungefär samma sak och talar om e-
hälsotjänster som ett sätt att fördela resurser till dem som bäst behöver dem. 
Tidigare fanns endast telefonen som enda kommunikationsväg in medan det 
nu erbjuds flera möjligheter. Här ser Lisa en möjlighet att den som är i behov 
av en läkartid också får det. Maja anser att vården redan är mer tillgänglig 
jämfört med för 10 år sedan. Med det menar hon att de allra flesta har 
möjlighet till hälsoinformation via Internet nu men att det dock krävs en viss 
kunskap för att söka information. Sten anser att kommunikation via webben 
ger honom ökad tillgänglighet och sparar tid eftersom han slipper lägga tid på 
att resa till och från en vårdinrättning. 
 
Delaktighet innebär att patienten själv är aktiv och där önskar Lisa dels att 
vården verkligen tillåter delaktighet men även att patienterna blir mer aktiva, 
vilket hon anser inte är fallet idag. Alltför många är passiva och väntar på 
besked från vården även om det dröjer lång tid. Hon menar att ett 
ärendehanteringssystem skulle underlätta för att som patient bli mer aktiv och 
kunna ta mer ansvar. Sten anser att en ökad delaktighet för honom är att 
lättare kunna fatta beslut kring vad som ska hända med honom. Han anser 
även att e-hälsotjänster är ett sätt för vården att spara pengar. 
 
Risker med e-hälsotjänster 
Sten och Karin nämner risken med att feltolka journalanteckningar i 
intervjuerna. Maja talar om risken för att kriminella personer ska stjäla 
personuppgifter. Även Lisa är inne på säkerheten kring tjänsterna. Lisa talar 
vidare om risken med att e-hälsotjänster blir ett substitut för personliga 
möten, vilket hon anser aldrig får ske. Hon anser att e-hälsotjänster ska vara 
ett komplement till den ordinarie vården och att det inte får innebära att för 
mycket ansvar läggs över på patienten. Slutligen menar Lisa att sjukvården 
bör ha en beredskap för att hantera människor som riskerar att fastna i 
journalläsning. Dessa människor finns redan men i och med 



 

  54 (106) 
 

tillgängliggörandet via Internet tror hon att den gruppen kommer att märkas 
mer. 
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5 Analys	  	  
Analyskapitlet är delat i två delar där enkätundersökningen analyseras för 
sig och intervjuerna för sig. Undersökningsmodellens komponenter utgör 
kategorier för de olika frågorna i såväl enkät som intervju. Övriga 
kopplingar mellan kön och ålder i relation till enkätfrågor hänvisas till 
bilaga 6. Någon djupare analys av kön och åldersfördelning genomförs inte 
då det inte är syftet med studien, däremot sker en kommentar av faktorerna 
kön och ålder sist i den sammanfattade analysen, kapitel 5.3.  
 
Då tekniska problem uppstod vid överföring av data från webbenkät till SPSS 
gäller nedanstående analyser för de respondenter som besvarat enkäten i 
pappersform, d v s 148 personer, d v s ca 90 % av totalt antal svarande. 
(Sjutton personer har besvarat webbenkäten, av totalt antal 165 
respondenter.)  

5.1 Enkätundersökning 
Analysen av enkäten innehåller korstabeller mellan kroniskt sjuka/friska i 
relation till enkätfrågorna då jag i resultatet kunde se tendenser till skillnader 
mellan dessa två grupper. Frågorna i 5.1 har kategoriserats i två grupper: 
informations- och interaktionsbehov eftersom det är dessa två begrepp i 
undersökningsmodellen som behandlats i enkäten. Kapitlet inleds med frågor 
tillhörande informationsbehov med separat rubrik och därefter 
interaktionsbehov med separat rubrik. I första hand analyseras enkätfrågorna 
i ljuset av tidigare forskning och där f f a Findals (2010) undersökning. Några 
frågor har exkluderats i analysen av olika skäl:  

• fråga 7 p g a diskrepans mellan fråga 6 och 7, där fråga 7 är en 
följdfråga till fråga 6 (59 personer svarade i fråga 6 och 70 personer i 
fråga 7) 

• fråga 8 (vilka tjänster som använts i PatientPortal) upplevdes i 
efterhand mer som en bakgrundsfråga och uteslöts därför 

• fråga 10 och 11 berörde ett mycket litet antal personer, 7 %, och 
uteslöts av det skälet (hur många som upplevt problem med tolkning 
av information i PatientPortal och med vilka tjänster de upplevt 
problem) 

 

5.1.1  Informationsbehov 
Varje korstabell har en inledande text om vilken fråga det gäller. 
 
När det gäller användande av PatientPortal (fråga 5) är de två största 
grupperna”inte med regelbundenhet” samt ”aldrig” och det gäller oavsett om 
respondenten är kroniskt sjuk eller ej. Sammanlagt svarar 39 personer av de 



 

  56 (106) 
 

kroniskt sjuka (61 %) och 65 personer av de friska respondenterna (85 %) 
enligt dessa två alternativ. Bland de kroniskt sjuka används portalen en 
gång/månad av 13 personer, d v s ca 38 % av de svarande. Motsvarande 
resultat bland de friska respondenterna är ca 5 % (4 av 76 svarande). I den 
totala enkätundersökningen svarar 75 % enligt dessa alternativ (figur 7). 
Findals (2010) undersökning ger ett liknande resultat som säger att 55 % 
någon gång söker hälsoinformation. Det visar sig att ungefär dubbelt så 
många kvinnor (37 st) som män (20) har svarat inte med regelbundenhet och 
aldrig (tabell A, bilaga 6). Av okänd anledning ligger åldersgruppen 55-64 ca 
10 % högre jämfört med de andra grupperna i inte med regelbundenhet som 
är en av de två vanligaste svarsalternativen. I övrigt är det en relativt jämn 
fördelning på ca 20 % i alla åldersgrupper i de två vanligaste alternativen 
(tabell B, bilaga 6).  
 
Tabell 1 Användande av PatientPortal  
 
 

 

 
 
En jämförelse mellan kroniskt sjuka/friska och hur många som slutat 
använda PatientPortalen (fråga 6) ser ut enligt nedan. Mer än hälften, 57 %, 
av de friska använder PatientPortal och 69 % bland de kroniskt sjuka. 
 
Tabell 2 Slutat använda PatientPortal  

 
 

 

 

 
Åldersmässigt ser fördelningen ut enligt följande när det gäller användandet 
av PatientPortal (tabell C, bilaga 6). Man kan se att fler respondenter i högre 
ålder jämfört med övriga håller fast vid användandet av portalen. När det 
gäller vilka som slutat använda portalen finns en klar majoritet bland 
kvinnorna: 71 % av de som slutat är kvinnor (tabell D, bilaga 6). 
Sällananvändandet bekräftar Findals (2010) resultat visar att svenska folket 
”från gång till annan” använder Internet för att söka hälsoinformation och de 
med sämre hälsa mer aktiva att söka hälsoinformation. Vidare säger 
respondenterna med den sämsta hälsan att de föredrar information från läkare 



 

  57 (106) 
 

eller sjuksköterska, vilket kanske kan vara en förklaring till att ingen skillnad 
föreligger mellan de friska och kroniskt sjuka i denna undersökning. Behovet 
kan vara större men kompenseras med muntlig information. Saunders och 
Jones (1990) visar att individer använder flera olika källor vid 
informationssökning och nätverk vid beslutsfattande vilket detta resultat kan 
tyda på.  
 
Respondenterna har angett hur viktig de anser att PatientPortalen är (fråga 
12) när det gäller personlig hälsoinformation och där är fördelningen mellan 
friska och kroniskt sjuka följande: 
 
Tabell 3 PatientPortalens dignitet när det gäller personlig hälsoinformation  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bland de kroniskt sjuka anser ca 44 % att den var ”mycket viktig” medan 21 
% av de friska ansåg den ”mycket viktig”. Resultatet med en högre frekvens 
hos de kroniskt sjuka motsäger möjligen Findals (2010) resultat att de med 
sämre hälsa föredrar information från läkare/sjuksköterska. Ca 32 % av de 
kroniskt sjuka anser den vara ”viktig” och 50 % av de friska ansåg den vara 
”viktig”. Sett till enkätens totala resultat visar den att 59 personer uppger att 
de slutat använda PatientPortal och 94 använder den fortfarande (s 34). Dock 
svarar 115 personer på frågan om hur viktig PatientPortal är för dem vilket 
innebär en diskrepans på 21 personer (figur 14 & 15). En jämförelse mellan 
kön och samma fråga gav att fördelningen mellan könen när det gäller svaret 
”mycket viktig” var ungefär lika men när det gäller svaret ”viktig” var 
andelen kvinnor ungefär dubbelt så många, 39 st jämfört med 18 män (tabell 
E, bilaga 6). När det gäller ålder är det en högre andel i grupperna 55-64 och 
>65 som svarat att portalen är ”mycket viktig” eller ”viktig” jämfört med 
övriga (tabell F, bilaga 6). 
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Den tjänst som de kroniskt sjuka anser viktigast (fråga 9) bland de som 
används i PatientPortal är: ”delar av journalanteckning från Primärvården” 
(30 %) och bland de friska är siffran 38 %. Könsmässigt är fördelningen jämn 
mellan män och kvinnor när det gäller ”delar av journalanteckning…” men 
gällande ”laboratoriesvar” är det ungefär dubbelt så många kvinnor som män 
som valt detta alternativ (tabell G, bilaga 6). I gruppen kroniskt sjuka rankas 
även ”laboratoriesvar” (41 %) högt. Relaterat till ålder ses en koppling 
mellan högre ålder och de tjänster som upplevs som viktigast (tabell H, bilaga 
6).  
 
Tabell 4 Viktigaste tjänst i PatientPortalen  

 
Önskemål om tillgång till fullständig journal (fråga 13) fördelar sig enligt 
nedan mellan kroniskt sjuka och friska: 
 
Tabell 5 Önskemål om tillgång till fullständig journal  

 
 
 
 
 
 
 

Här visar det sig att 83 % av de kroniskt sjuka önskar tillgång medan 71 % av 
de friska önskar tillgång till fullständig journal. Jämfört med föregående 
tabell (4) är det alltså fler friska som ser tillgång till primärvårdsjournal som 
viktig jämfört med de kroniskt sjuka, medan det i detta fall gäller det 
omvända: det är fler kroniskt sjuka som önskar tillgång till fullständig 
journal. Totalt sett i undersökningen önskar 78 % tillgång till sin fullständiga 
journal (figur 16 & 17) och det vanligaste skälet (fråga 14) är ”vill kunna läsa 
all hälsoinformation som rör mig” (figur 18). En jämförelse mellan könen 
visar att bland de som svarat ja är det ca 20 % fler kvinnor (tabell I, bilaga 6) 
som önskar tillgång till sin journal. Ju högre ålder, desto större andel önskar 
tillgång till sin journal (tabell J, bilaga 6). 
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Nedan ses resultatet av friska/kroniskt sjuka och andelen som söker annan 
hälsoinformation (fråga 16): 
 
Tabell 6 Sökande efter annan hälsoinformation  

Av 134 svarande totalt visar det sig att bland de kroniskt sjuka söker ca 68 % 
annan hälsoinformation och bland de friska ca 54 %. Findal (2010) visar att 
ca 50 % av svenska folket har valt bort Internet för hälsoinformation och i det 
här fallet utgör gruppen som svarar nej ca 39 % - men även att personer med 
sämre hälsa är mer aktiva att söka hälsoinformation. Även resultatet att de 
kroniskt sjuka utgör en större andel av de som söker annan hälsoinformation 
bekräftar Findals resultat (2010) vars respondenter med sämre hälsa är mer 
aktiva sökare. Vanligaste vägen att söka är via Google (figur 19) vilket 70 
personer uppger och när det gäller kontroll av upphovsman av informationen 
är fördelningen i princip lika: ca 50 % kontrollerar och 50 % gör det inte 
(figur 24). I princip dubbelt så många kvinnor (55) som män (28) söker annan 
hälsoinformation (tabell K, bilaga 6) och intresset för att söka annan 
hälsoinformation är störst i de högre åldersgrupperna (tabell L, bilaga 6).  
 
Respondenterna får även svara på av vilken anledning de söker annan 
hälsoinformation (fråga 17) och där ser fördelningen ut enligt följande:  
 
Tabell 7 Skäl till sökande efter annan hälsoinformation 

Lika stor andel friska som kroniskt sjuka har besvarat frågan och det 
vanligaste svaret bland kroniskt sjuka är ”informationen i PatientPortal är 
inte tillräcklig” (ca 32 %) och ”behöver annan typ av hälsoinformation” (ca 
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36 %). Det mest frekventa svaret bland de friska är ”behöver information som 
inte rör min egen hälsa” (ca 25 %) och ”informationen i PatientPortal är inte 
tillräcklig” (ca 21 %). Det första alternativet, ”informationen i PatientPortal 
är inte tillräcklig” har en jämn könsfördelning (tabell M, bilaga xx) medan 
”behöver annan typ av hälsoinformation” och ”behöver information som inte 
rör min egen hälsa” har en fullständig kvinnlig dominans (12 av 14; 8 av 10). 
Åldersmässigt är endast ett alternativ avvikande: ”informationen i 
PatientPortal är inte tillräcklig” där åldersgruppen >65 är dominant med 9 av 
15 svar (tabell N, bilaga 6).    
 
Hur ofta de kroniskt sjuka och friska söker annan hälsoinformation (fråga 18) 
visar sig i tabellen nedan: 
 
Tabell 8 Hur ofta annan hälsoinformation eftersöks  
 

Här är fördelningen relativt jämn mellan de två grupperna vad gäller andel 
svarande och mest frekventa svar. Fyrtiotre är kroniskt sjuka och i den 
gruppen är det mest förekommande svaret ”inte med regelbundenhet” (ca 63 
%) och samma svar gäller för gruppen friska, där är andelen ca 64 %. 
Återigen bekräftas samma resultat som Findal (2010) kommit fram till – att 
gemene man endast söker hälsoinformation då och då. Kvinnorna är i 
majoritet i alla alternativen men har störst majoritet i ”1 gång/vecka”, ”1 
gång/månad” samt ”inte med regelbundenhet” (tabell O, bilaga 6). 
Åldersmässigt ses en högre andel i grupperna 55-64 och > 65 år i alternativet 
”inte med regelbundenhet” (tabell P, bilaga 6).   
 
Bland de som angett att de inte söker annan hälsoinformation (fråga 20) ser 
fördelningen ut så här mellan kroniskt sjuka och friska: 
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Tabell 9 Varför inte annan hälsoinformation eftersöks  

 
Bland de kroniskt sjuka är det vanligaste svaret ”informationen i 
PatientPortal är tillräcklig” (60 %) och bland de friska är det vanligaste 
svaret ”är frisk och har inget behov” (ca 77 %). Här skulle man kunna anta 
att de kroniskt sjuka har regelbunden kontakt med sjukvården och även får 
muntlig regelbunden hälsoinformation, vilket påverkar deras uppfattning att 
informationen i portalen är tillräcklig (jfr Findal, 2010). Att lägga märke till 
är att även bland de kroniskt sjuka finns tre respondenter som svarat ”är frisk 
och har inget behov”. En liten andel av de friska anser att informationen i 
PatientPortal är tillräcklig, ca 17 %. Det visar sig att inte alla respondenter 
som svarat att de inte söker annan hälsoinformation inte besvarat frågan om 
skälet till det: tre personer har valt att avstå. I alternativet ”informationen i 
PatientPortal är tillräcklig” är könsfördelningen jämn medan i ”är frisk och 
har inget behov” är kvinnorna i dominans, ca 77 % (tabell Q, bilaga 6). 
Åldersgrupperna 45-54 och 55-64 har de största andelarna i alternativet 
”informationen i PatientPortal är tillräcklig” medan gruppen 35-44 är den 
största (ca 35 %) i alternativet ”är frisk och har inget behov” (tabell R, bilaga 
6).   
  
Alla respondenter känner inte till e-hälsotjänsten Mina vårdkontakter (fråga 
22): 
 
Tabell 10 Känner respondenterna till Mina vårdkontakter?  
 

 
Fördelningen är relativt jämn mellan grupperna: av gruppen kroniskt sjuka är 
det 17 % som inte känner till Mina vårdkontakter och 14 % bland de friska. 
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Totalt sett i undersökningen känner ca 85 % till Mina vårdkontakter (figur 26 
& 27). Den kvinnliga dominansen är stor när det gäller att känna till Mina 
vårdkontakter: av de som svarat ”ja” är 68 % kvinnor (tabell S, bilaga 6) och 
åldersmässigt är den yngsta gruppen den som har minst kännedom om Mina 
vårdkontakter (tabell T, bilaga 6).  
 
De som känner till Mina vårdkontakter får även svara på frågan hur ofta 
använder tjänsten (fråga 23): 
 
Tabell 11 Användningsfrekvens: Mina vårdkontakter?  

I båda grupperna dominerar svaret ”5” som står för ”inte med 
regelbundenhet”, ca 61 % bland de kroniskt sjuka och 60 % av de friska. Det 
resultatet gäller även för undersökningen totalt: 60 % (figur 28 & 29). Findal 
(2010) talar om samma fenomen när det gäller regelbundenheten men 
däremot kan möjligen ses en skillnad i att andelen kroniskt sjuka och friska är 
lika stor. I Findals rapport påpekas att de med sämre hälsa är mer aktiva 
sökare. Bland dessa svar är 70 % kvinnor (tabell U, bilaga 6) och 
åldersmässigt ökar frekvensen med stigande ålder (tabell V, bilaga 6).  Det 
näst vanligaste svaret bland de kroniskt sjuka är ”4” vilket innebär ”en 
gång/månad” (19 %) och bland de friska gäller alternativ ”6” som står för 
”aldrig” (32 %).  

5.1.2  Interaktionsbehov 
Följande frågor är knutna till interaktionsbehov. 
 
När de båda grupperna av respondenter söker kontakt med sjukvården (fråga 
25) väljer de följande kontaktsätt: 
 
Tabell 12 Sätt att kontakta sjukvården  
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I gruppen kroniskt sjuka föredras kontakt ”via Internet” (45 %) och i gruppen 
friska föredras kontakt ”via telefon” (44 %). I den totala undersökningen är 
resultatet 37 % för ”via telefon” och 35 % för ”via internet” (figur 31 & 32). 
Kvinnor dominerar i de båda svarsalternativen, 74 % i första fallet och 61 % i 
det andra (tabell X, bilaga 6). Ju högre ålder desto högre andel i de båda 
svarsalternativen (tabell Y, bilaga 6).    
 
Skäl som styr val av kontaktsätt (fråga 26) ser ut som följer för de båda 
grupperna:  
 
Tabell 13 Påverkan på föredraget kontaktsätt med sjukvården  

 
För båda grupperna gäller svaret ”akut eller inte akut behov”, ca 45 % för 
gruppen kroniskt sjuka och ca 46 % för de friska. I undersökningen totalt är 
motsvarande siffra 42 % (figur 33 & 34). Kvinnor dominerar svarsalternativet 
genom att vara ungefär dubbelt så många som männen (tabell Z, bilaga 6). 
Det svar som är näst mest frekvent är ”mina tidigare erfarenheter av 
kontaktsätt” där andelen i gruppen kroniskt sjuka utgör ca 36 % och de friska 
31 % och även här är kvinnorna dubbelt så många som männen (tabell Z, 
bilaga 6). I undersökningen totalt är motsvarande siffra 32 % (figur 33 & 34). 
Skälen tycks därmed inte skilja sig åt mellan de grupperna kroniskt sjuka och 
friska. Åldersgrupperna som utgör störst andel i ”mina tidigare erfarenheter 
av kontaktsätt” är 45-54 och 55-64 medan i alternativet ”akut eller inte akut 
behov” utgör 35-44 och 45-54 de största andelarna (tabell AA, bilaga 6).   

5.2 Intervjuer 
I detta avsnitt kategoriseras patienternas svar till uppsatsens 
undersökningsmodell med de olika begreppen informationsbehov, 
interaktionsbehov, tillämpning av information och designmål: välbefinnande. 
Svaren analyseras både med hjälp av tidigare forskning samt valda teorier. 
 
Informationsbehov 
Majas förväntningar på tillhandahållande av information via PatientPortal 
motsvaras inte av utbudet. Även de andra respondenterna anser att den bör 
visa mer. Flera av respondenterna beskriver att de söker hälsoinformation på 
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annat håll: Karin via Dagens Medicin; Maja och Sten använder Google för att 
komplettera sitt informationsbehov när det gäller tolkning av provsvar (jfr 
Hård av Segerstad, 2002; Langefors, 1995; Illeris, 2001;Limberg, 1998). 
Informationen är mycket kortfattad i PatientPortal (se ex figur 3, sid xx) och 
inte på något sätt anpassad för en annan målgrupp än vårdpersonal. Sten 
påpekar att det vore värdefullt med en översättning eller ordlista knutet till e-
hälsotjänsten för att förklara uttryck, labbsvar etc. Lisa anser att patienten 
behöver utbildning om in sjukdom för att få en uppfattning om vad hon kan 
förvänta sig när det gäller prognos, labbsvar etc. Utbildning om sjukdomen 
ger henne en tryggare tillvaro. Hon antyder att PatientPortal inte är tillräcklig 
i det fallet. Limberg (1998) talar om att informationssökning har olika motiv, 
som t ex att jämföra olika källor med varandra eller ren faktasökning. Enligt 
ovanstående kan man tänka sig att informationssökningen utgör ett 
komplement till den information som läkaren ger och därför handlar om ren 
faktasökning. Det skulle även kunna röra sig om en jämförelse med det 
läkaren har sagt f f a om det råder avsaknad av förtroende för den aktuelle 
läkaren. Vidare menar Lisa att man portalen ger valmöjligheter då 
informationen inte ”ramlar över en” – det finns ett antal funktioner men det 
är upp till patienten att välja vilka man använder. Här ser man att antal 
valmöjligheter har betydelse och det gäller att använda endast de som är av 
betydelse för den enskilda individen (Hård av Segerstad, 2002).  
 
Tillgång till fullständig patientjournal ses i två fall (Karin och Maja) som en 
möjlighet för patienten att övervaka att dokumentationen är korrekt om den 
egna hälsan. Sten ser det som en självklarhet att han ska ha tillgång till sin 
journal och den ska även vara skriven på ett sådant sätt att han inte behöver 
en tolk vid sidan för att förstå texten. Sten anser att journalspråket inte får 
utgöra ett hinder för honom som patient (jfr E-delegationen, 2010). Langefors 
(1995) påpekar vikten av användarens förförståelse för att rätt kunna tolka 
information. Vilket ses tydligt i intervjuerna: Karin och Maja uppger att de 
inte har några tolkningsproblem med journaltext med anledning av deras 
förflutna i sjukvården medan Sten som saknar anknytning till vården har ett 
annat behov av språknivå. Lisa å sin sida ser inget större behov av att få 
tillgång till sin journal. Hon betraktar journalen mer som ett arbetsredskap för 
vårdpersonal (jfr Gerber & Eiser 2001, Enlund 2006).  
 
Interaktionsbehov 
Flertalet av respondenterna ser e-mail som ett god kommunikationsväg när 
det gäller icke-akuta ärenden. Lisa efterlyser feedback då hon kommunicerar 
med vården för att säkerställa att hennes mail nått fram, vilket endast sker i 
vissa fall. Lisa och Sten kan även se stora fördelar med kommunikation via 
webbkamera som till vissa delar kan ersätta personliga möten med vården. 
Maja ser dock inget behov med kommunikation via webbkamera. Lisa ger 
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flera förslag på hur webbkamera kan användas som t ex instruktioner vid 
administration av ny medicin, uppföljning av sjukgymnastik. Hon poängterar 
dock att webbmöten aldrig får ersätta personliga möten men att det är ett 
utmärkt komplement. Även Sten instämmer i detta och menar att f f a när det 
handlar om operativa ingrepp är nödvändigt med en personlig kontakt. Detta 
kan ses som en bekräftelse på Saunders och Jones (1990) teori om att mediets 
betydelse varierar under processen om beslutsfattande. Vissa av 
respondenterna ser e-mail som utmärkt i icke-akuta situationer och 
webkamera kan fungera i andra. Stens uppfattning om det nödvändiga med 
personlig kontakt innan ett operativt ingrepp stöder Travelbees (1971) där 
situationen kräver en trygghet och tillit till behandlande läkare. Ett icke-
fysiskt möte filtrerar bort många av de faktorer som är viktiga i 
kommunikationen vilket äventyrar den relation som patient-läkare behöver 
skapa. Karin framhåller att det är viktigt att patient och läkare är överens om 
att mail är ett bra sätt att kommunicera (jfr Lynöe, Engström & Löfmark, 
2009). Gerber och Eiser (2001) påpekar att relationen mellan patient och 
läkare kan förbättras vid ett välfungerande samarbete gällande webbaserad 
hälsoinformation.   
 
Lisa menar att en direktkontakt med vården via telefon inte behöver vara det 
optimala och jämför detta med barndomens ”viskleken” där informationen 
förändras allteftersom den passerar fler deltagare i leken och kan vara något 
helt annat när den når slutstationen. Där ser Lisa en fördel med att 
kommunicera via e-mail där hon menar att hennes information når läkaren 
obearbetad och hon får framföra sitt ärende direkt. Här kan Langefors (1995) 
teori appliceras om man utgår från telefonsamtalet som informationssystem 
och sjusköterskan är den som ska tolka data som framförs i samtalet. 
Sjuksköterskans erfarenhet blir avgörande för hur data tolkas. Hon gör 
dessutom tolkningen i två steg: först i samtalet och i nästa skede till läkaren. 
Två andra faktorer som nämns som viktiga i sammanhanget att framföra sitt 
ärende är patientens verbala förmåga och aktuellt hälsotillstånd. 
 
Lisa är den av respondenterna som äger en klar bild av hur en ökad möjlighet 
till interaktion skulle kunna se ut. Hon tar ett exempel från sin egen situation 
där hon istället för att registrera värden på papper skulle kunna registrera dem 
direkt på webben. Detta skulle ge ett mervärde både för henne själv och för 
astmasköterskan. Karin berör frågan om interaktion då hon diskuterar 
svårigheten med att få kontakt med vården. Här beskriver hon att det är av 
vikt att man som patient kan ”tala för sig” när man väl kommer fram på 
telefon t ex för att lyckas övertyga vården om att hon behöver en tid. Hon ser 
det inte som ett problem för henne själv då hon ”kan språket” (jfr Langefors, 
1995) och anses ”pålitlig” då hon ringer, f f a i de fall då hon möter en 
sköterska som känner henne. Här har Karin en redan etablerad relation som 
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har betydelse för hur hon blir bemött (jfr Travelbee, 1971). Sten berör samma 
fenomen då han säger att patientens personlighet har stor betydelse när det 
gäller kontakten med vården men att även vårdens attityd mot patienten har 
stor betydelse. Han menar att han själv råkat ut för bristfälligt bemötande ett 
flertal gånger på grund av att landstingsvården inte befinner sig i en 
konkurrenssituation och att personalen därmed inte behöver anstränga sig. 
Detta bekräftar Nelson, Batalden och Godfrey (2007) som talar om vikten av 
att upprätthålla kvaliteten på lägsta nivån, microsystemet, för att minska 
risken att vårdtagaren söker en annan vårdgivare. 
 
Tillämpning av information 
Samtliga respondenter uppger att de söker hälsoinformation för sin egen 
personliga hälsa. En av respondenterna har även ett mer allmänmedicinskt 
intresse men uppger att hon mest använder hälsoinformationen i sitt dagliga 
liv för att ha ett sunt leverne. Respondenterna anser vidare att såväl sidor 
innehållande ren fakta som sidor av mer bloggkaraktär har ett värde, och att 
det gäller att kontrollera vem som publicerat sidan för att läsa informationen 
på rätt sätt. Bloggar fyller ett värde för att få en uppfattning om människors 
situation med liknande sjukdomar men samtidigt är de subjektiva och måste 
bedömas därefter. En allmän uppfattning är att så länge en myndighet 
publicerat hälsoinformation är den pålitlig. Saunders och Jones (1990) pekar 
på hur beslutprocessen ser ut i samband med informationssökning, att det är 
en dynamisk process där individen pendlar mellan beslutsfattande, 
informationssökning och kontextuell påverkan. Beslutsfattande ser jag som 
en tillämpning av informationen. Informationen kan vara nödvändig för att 
fatta ett beslut och här ser man att respondenterna tar del av såväl ren 
faktasök (jfr Limberg, 1998) som bloggar.  Förmodligen talar de även med 
sina närmaste vilket ger en kontextuell påverkan (Saunders & Jones, 1990). 
Sten, Maja och Lisa tar upp att det krävs en viss kompetens hos patienterna 
för att kunna söka information (jfr Langefors, 1995). Sten anser dock att det 
problemet förmodligen rör patienter i hög ålder, 80-90 år och att problemet 
inte är särskilt stort.   
 
Designmål: välbefinnande 
Framför allt Lisa kan se att e-hälsotjänster kan öka hennes välbefinnande 
medan övriga är mer tveksamma. Sten kan inte ange skäl för ökat 
välbefinnande men talar om tidsbesparing som ett viktigt skäl för att använda 
e-hälsotjänster, vilket möjligen kan tolkas som en faktor som påverkar 
välbefinnandet. Sten slipper förflytta sig om han kommunicerar via 
webbkamera t ex. Maja anser att uppföljning av provsvar är hennes viktigaste 
skäl för användande av e-hälsotjänst – vilket möjligen också kan öka hennes 
känsla av välbefinnande, om än omedvetet. Lisa talar om fördelarna med 
kommunikation via webbkamera som kan leda till ökad trygghet för henne, 
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och därmed även ökat välbefinnande (jfr Kirkevold, 2000). Vidare önskar 
hon kalenderfunktion som också skulle öka trygghet (jmf E-delegationen, 
2011) och välbefinnande genom en bättre överblick över alla planerade 
vårdbesök. Lisa anser också att vården nu kan erbjuda fler än en väg in ökar 
tillgängligheten vilket härmed tolkas som ett tecken på möjlighet till ökat 
välbefinnande. Ökad tillgänglighet till hälsoinformation anser Maja innebära 
en mer tillgänglig vård men hon bedömer dock att patienter behöver en viss 
kompetens för att kunna söka information. Vilket pekar på vikten av att ha en 
god gränssnittsdesign (Schneiderman & Plaisant, 2005) i e-hälsotjänsterna. 
Langefors (1995) talar om individens förförståelse som är av största 
betydelse för tolkning av data. Det kan knytas till Majas uppfattning om att 
patienterna behöver kompetens för att söka information och även Lisas 
uppfattning om att den ökade tillgängligheten kan även innebära problem för 
vården om där inte finns en beredskap för de patienter som får problem med 
tolkning av information i journalen. I annat fall kan tillgänglig patientjournal 
innebära merarbete för vården. Dessa tankar stöds av Gerber och Eiser (2001) 
samt Enlund (2006) vilka hävdar att det råder delade meningar huruvida 
webbaserad hälsoinformation är positiv eller ej. I det fallet får den ökade 
tillgängligheten en negativ effekt på välbefinnandet. En patient som tar ett 
ökat ansvar för sin vård ser också till att öka sin delaktighet enligt Lisa, där 
hon menar att många är för passiva och släpper mycket kontroll till vården. 
Ett ärendehanteringssystem skulle underlätta patienters möjligheter att 
övervaka provremisser etc och patienten kan själv ta kontakt om avvikelser 
uppstår. Detta kan i förlängningen ge en ökad kontroll, bättre helhetsgrepp 
för patienten och ett ökat välbefinnande, f f a ur ett psykiskt perspektiv (jfr 
Kirkevold, 2000).   
 
Respondenterna talar även om risker med e-hälsotjänster vilket skulle 
innebära negativa effekter på välbefinnandet. Maja såväl som Lisa talar om 
säkerhetsrisker (jfr Schneidermann & Plaisant, 2005) och Lisa talar om risker 
med ett för stort ansvar vilande på patienterna i samband med ökning av 
användande av e-hälsotjänster. 

5.3 Jämförande analys 
I denna sammanfattning har jag valt att jämföra enkät- och intervjuanalys 
via de fyra komponenterna i undersökningsmodellen, under separata 
underrubriker. Allra sist i kap 5.3 följer ett kort avsnitt om 
bakgrundfaktorerna kön och ålder 

5.3.1  Informationsbehov 
En analys av informationsbehov i enkäten (tabell 1, 3, 5, och 6) ger att det 
inte föreligger stora skillnader mellan de två grupperna kroniskt sjuka och 
friska. När man ser till hur viktig PatientPortal anses vara när det gäller 
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personlig hälsoinformation kan man visserligen se att gruppen kroniskt sjuka 
som svarar ”mycket viktig” utgör 44 % medan de friska utgör hälften så stor 
andel, 21 %. En sammanslagning av de två mest frekventa svaren, ”mycket 
viktig” och ”viktig”, innebär att 49 av de kroniskt sjuka och 50 av de friska 
svarat likadant. Mot bakgrund av detta kan det vara så att det inte rör sig om 
att kronisk sjukdom är avgörande för informationsbehovet.  
 
Trots att en betydande andel i enkäten anser PatientPortal ha stor betydelse 
för deras personliga hälsoinformation är det ändå sammanlagt 75 % som 
svarar att de inte använder PatientPortal regelbundet eller aldrig. Ungefär en 
tredjedel av de kroniskt sjuka anser inte informationen i PatientPortal 
tillräcklig jämfört med friska på 21 %. Resultatet totalt i undersökningen 
ligger på 26 %. Noterbart är att det förekommer en skillnad mellan att de 
friska ser tillgång till delar av primärvårdsjournal som mer viktig än de 
kroniskt sjuka (tabell 4). Däremot är det fler kroniskt sjuka som önskar 
tillgång till sin fullständiga journal än friska (tabell 5) – vilket kan upplevas 
något motsägelsefullt.  Tolkning är kontextuellt bunden och det visar sig här 
att kontexten inte är tillräcklig och användarna behöver mer information för 
att kunna tolka data (jfr Langefors, 1995; Limberg, 1998). De allra flesta i 
enkäten uppger att de inte upplever några problem med att tolka 
informationen i PatientPortal (7 %) medan Sten och Maja i intervjuerna 
uppger att önskar kompletterande information för att tolka provsvar. Lisa ser 
inget behov av fullständig journal medan de övriga uttrycker intresse för det. 
I enkätundersökningen önskar 78 % tillgång till sin fullständiga journal. 
Langefors (1995) påpekar vikten av användarens förförståelse för att rätt 
kunna tolka information. Vilket ses tydligt i intervjuerna: Karin och Maja 
med sjukvårdsbakgrund har inte har några tolkningsproblem med journaltext 
medan Sten som saknar anknytning till vården har ett annat behov av 
språknivå. Han kräver ett språk som inte fordrar ytterligare tolkning. 
 
Däremot när det gäller frågan om varför man inte söker annan 
hälsoinformation kan resultatet möjligen vara lite överraskande då det svar 
som erhållit högst frekvens, ”informationen i PatientPortal är tillräcklig”, 
representeras av de kroniskt sjuka (60 % att jämföra med gruppen friska: 17 
%). Här skulle man kunna tänka sig att gruppen kroniskt sjuka skulle ha ett 
mer omfattande informationsbehov jämfört med gruppen friska. Möjligen kan 
informationsbehovet täckas upp i direktkontakterna med vården, vilket stöder 
Findals (2020) resultat som säger att 71 % av deltagarna i undersökningen 
som uppgett att de har sämst hälsa anser kontakterna med läkare och 
sjusköterska vara de viktigaste. De som söker annan hälsoinformation 
använder främst Google för ändamålet. 
 



 

  69 (106) 
 

I intervjuerna framkommer att samtliga söker annan hälsoinformation som 
komplement till PatientPortal samt att det inte är helt ovanligt. På så sätt 
utgör informationssökningen ett komplement till PatientPortal och innebär 
ren faktasökning (Limberg, 1998). Detta resultat skiljer sig delvis från 
Findals (2010) rapport som säger att de med sämst hälsa är mest aktiva i att 
söka hälsoinformation. (Här bör dock underlaget i intervjuerna beaktas.) 

5.3.2  Interaktionsbehov 
Flertalet i intervjuerna ser mailkommunikation som något användbart då det 
inte gäller akuta ärenden och att det är viktigt att ha en överenskommelse 
med aktuell läkare. Jämför Saunders och Jones (1990) teori om att mediets 
betydelse varierar under processen om beslutsfattande. En utveckling med 
kommunikation via webbkamera välkomnas av åtminstone två till tre av 
deltagarna och Lisa ger även ett antal förslag på lämpligt 
användningsområde. Personlig kontakt uppges som nödvändig inför en 
operation t ex. Här är min tolkning att dels ärendets art har betydelse för val 
av kommunikationssätt men också huruvida det finns en upparbetad relation 
mellan patient och läkare eller ej (jfr Travelbee, 1971). Sten menar att en 
personlig kontakt innan t ex ett operativt ingrepp är nödvändigt. Lisa 
upplever att hennes information vid telefonsamtal riskerar att förändras och 
därför ser hon mail som en säkrare kanal för obearbetad information. Här kan 
Langefors (1995) teori appliceras om man utgår från telefonsamtalet som 
informationssystem och sjuksköterskan är den som ska tolka data som 
framförs i samtalet – sjuksköterskans erfarenhet och kompetens har stor 
betydelse. I intervjugruppen diskuteras kommunikation via webbkamera och 
flera av respondenterna ser detta som ett gott komplement till det personliga 
mötet och Lisa kommer med förslag på användning (jfr Gerber & Eiser, 
2001). Flera poängterar att det aldrig får ersätta det personliga mötet. 
Bemötandet tas upp som en viktig punkt av Sten och Karin vilka båda 
betonar att patientens personlighet och förmåga har betydelse för bemötandet. 
Återigen visar det sig att relationen patient - läkare är viktig (jfr Travelbee, 
1971). Karin nämner att hon bedöms som pålitlig när hon tar kontakt, f f a om 
det är en sköterska hon känner – relationen är alltså etablerad. 
 
När det handlar om interaktionsbehov i enkäten (tabell 1, 8, 11, 12 och 13) 
ses den största skillnaden när det gäller frågan om hur ofta respondenten 
använder PatientPortal. Här skiljer det 21 % mellan de två grupperna när det 
gäller svaren ”inte med regelbundenhet” och ”aldrig” där gruppen friska 
utgör 85 % och kroniskt sjuka 64 %. Det visar sig också att båda grupperna 
fördelar sig relativt lika när det gäller hur ofta de söker annan 
hälsoinformation samt hur ofta de använder Mina vårdkontakter. I båda fallen 
skiljer en procent mellan de båda grupperna. Det dominerande svaret är att de 
inte med regelbundenhet varken söker annan hälsoinformation eller använder 
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Mina vårdkontakter med regelbundenhet (jfr Findal 2010). I ett avseende 
skiljer sig svaren åt mellan grupperna som också möjligen kan vara något 
överraskande: på vilket sätt man föredrar att kontakta vården. Här föredrar 45 
% av de kroniskt sjuka internet att jämföra med 25 % av de friska. Gruppen 
friska föredrar telefon i 44 % av fallen att jämföra med 34 % av de kroniskt 
sjuka. Här skulle man kunna tänka sig att de kroniskt sjuka skulle ha ett större 
behov av personlig direktkontakt.  

5.3.3  Tillämpning av information 
Tillämpningen av information gäller oftast för det egna tillståndet och 
informationen hämtas från såväl bloggar som ”tillförlitliga” källor som 
Socialstyrelsen och Landstinget t ex. Respondenterna i intervjuerna har en 
hög medvetenhet att kontrollera upphovsmannen och i enkätundersökningen 
är den siffran nära 50 % för både de som svarat ja och nej. Flera av 
respondenterna talar om att det krävs en viss kompetens hos patienten för att 
kunna söka information (jfr Langefors 1995).  

5.3.4  Välbefinnande 
Upplevelse av ökat välbefinnande är en punkt där respondenterna i 
intervjuerna tvekar men där man kan tolka deras svar i andra frågor som ett 
bidrag till deras välbefinnande. Stens tidsvinster, Lisas ökade trygghet som 
följer av ökad kunskap och ökad kontroll om möjlighet att dels följa remisser 
etc i ett ärendehanteringssystem; kalenderfunktion som ger bättre överblick. 
Även Maja såg möjligheter till bättre överblick över sina provsvar vilket i 
hennes fall förmodligen även leder till välbefinnande. En anledning till att 
respondenterna inte angett att de kan uppleva ett ökat välbefinnande skulle 
kunna vara att definitionen av begreppet inte diskuterades vid frågetillfället. 
De risker som respondenterna ser med användande av e-hälsotjänster kan 
påverka välbefinnande i negativ riktning. 

5.3.1  Kön- och åldersfördelning 
Här följer en kort kommentar till kön och åldersfördelning i 
enkätundersökningen. Könsfördelningen totalt är ca 40 % män och 60 % 
kvinnor. Dubbelt så många kvinnor som män svarar att de inte använder 
PatientPortal regelbundet eller aldrig. Av de som slutat använda portalen är 
ca 71 % kvinnor. När det gäller att bedöma hur viktig PatientPortal är för den 
personliga hälsoinformationen är fördelningen jämn i alternativet ”mycket 
viktig” men i ”viktig” utgör andelen kvinnor dubbelt så många. Tjugo procent 
fler kvinnor önskar tillgång till fullständig journal och dubbelt så många 
kvinnor som män söker annan hälsoinformation. När det gäller kännedom om 
Mina vårdkontakter utgör gruppen kvinnor 68 % och 70 % av dem som inte 
använder Mina vårdkontakter regelbundet är kvinnor. 
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Åldersfördelningen när det handlar om användandet av PatientPortal är 
relativt jämnt fördelad. Högre åldrar dominerar när det gäller: 

• vilka som fortfarande använder PatientPortal 
• de som svarat ”mycket viktig” och ”viktig” när det gäller 

PatientPortalens betydelse 
• de som anser att journalanteckning och labsvar är viktigaste 

tjänsten i PatientPortal 
• vilka som önskar tillgång till fullständig journal 
• vilka som söker annan hälsoinformation 
• vilka som känner till Mina vårdkontakter 
• vilka som inte regelbundet använder Mina vårdkontakter 
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6 Diskussion	  	  
Kapitlet inleds med en sammanfattande diskussion av genomförande och 
resultat med en återkoppling till problemformulering och syfte. I kapitel 6.2 
diskuteras undersökningsmodellen specifikt och i kapitel 6.3 avslutas med en 
metodreflektion. 

6.1 Problemlösning/resultat 
Syftet med studien är skapa förståelse för patientperspektivet när det gäller 
utveckling av e-hälsotjänster genom att låta patienterna själva få berätta då 
min uppfattning efter studerande av tidigare forskning (2008 och senare) är 
att här råder en kunskapslucka.  
 
Forskningsfrågorna är följande: 

• Hur kan e-hälsotjänster bidra till individers/patienters informations- 
och interaktionsbehov med vården? 

• Hur kan e-hälsotjänster bidra till effekter på individers/patienters 
välbefinnande? 

Är uppfattningen att syfte uppfyllts och att forskningsfrågorna besvarats? 
Min uppfattning är att patientperspektivet har belysts i och med 
genomförandet av enkät och intervjuer där patienter fått komma till tals, och 
att de båda forskningsfrågorna delvis besvarats. Jag anser vidare att uppsatsen 
bidrar med en något mer nyanserad bild av patienternas uppfattningar och 
preferenser när det gäller interaktion än vad som tidigare gjorts (jfr Alpay et 
al, 2010; Gagnon et al, 2009; Glaser, 2010; Keselman et al, 2008; Lankton & 
Wilson, 2007; Mars & Scott, 2010). Överhuvudtaget har tidigare forskning 
fokus på vad någon annan anser vara bra för patienterna, och om man ska 
uppnå volym i användande är min uppfattning att det inte är tillräckligt. Vi 
måste få veta vad patienterna ser som meningsfullt. Ett resultat som kan vara 
positivt med tanke på att öka användande av e-hälsotjänster är att 37 % 
önskar tillgång till sin journal för att kunna ta mer ansvar för sin sjukdom. 
Detta går hand i hand med den nationella strategin om att främja patienters 
delaktighet i sin vård med hjälp av e-hälsotjänster. Forskningsfrågorna är 
besvarade med hjälp av ett antal delfrågor kring följande områden som 
refererar till undersökningsmodellen: 

• patienters informationsbehov (begrepp 1) 
• patienters interaktionsbehov (begrepp 2) 
• hur patienter tillämpar den erhållna informationen (begrepp 3) 
• om/hur e-hälsotjänster kan bidra till ökat välbefinnande för patienter 

(begrepp 4) 

De två första komponenterna i undersökningsmodellen besvaras i huvudsak 
med hjälp av enkätundersökningen medan de två sista diskuterats i intervjun. 
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Även de första två tas upp i intervjuerna medan de två sistnämnda inte är 
inkluderade i enkäten. Jag menar att frågorna delvis besvarats men att mer 
arbete behöver läggas på framförallt informations- och interaktionsbehov 
samt vad som lockar patienter att använda e-hälsotjänster. En annan fråga är 
om resultatet av fallstudien är generaliserbart att gälla för e-hälsotjänster 
generellt vilket jag anser att det är. Flera av resultaten i min undersökning 
som t ex hur ofta man söker annan hälsoinformation bekräftas av Findals 
(2010) resultat som är en generell undersökning. Mot bakgrund av det anser 
jag att resultatet från min undersökning kan generaliseras att gälla för e-
hälsotjänster. Den fortsatta diskussionen är strukturerad utifrån 
forskningsfrågor och datainsamlingskälla. 
 
Hur kan e-hälsotjänster bidra till individers/patienters informations- och 
interaktionsbehov med vården?  
När det handlar om informationsbehov visar det sig i resultatet i 
enkätundersökningen att hur ofta man söker hälsoinformation i många delar 
stämmer överens med det som Findal (2010) kommit fram till: man söker inte 
hälsoinformation med någon större regelbundenhet, Google är en vanlig 
sökmotor m m. En intressant iakttagelse är dock att en majoritet av 
användarna upplever PatientPortal som ”viktig” eller ”mycket viktig” trots att 
de uppger att de inte använder den med regelbundenhet (61 %). I Enlunds 
(2006) undersökning av PatientPortal har 50 % av användarna uppgivit att de 
saknar olika uppgifter såsom fler uppgifter eller fullständig journal. Möjligen 
skulle det kunna vara en förklaring till att portalen inte är mer frekvent 
använd men inget svar på varför den anses så pass viktig för individerna när 
det gäller personlig hälsoinformation. Vidare framkommer att ca 78 % önskar 
tillgång till sin fullständiga journal och att det till största delen handlar om att 
man vill ha tillgång till all hälsoinformation om sig själv. Det andra skälet är 
att man önskar tillgång för att kunna ta ett större ansvar för sin egen sjukdom 
(37 %) vilket är ett av målen i Nationell e-hälsa (2010) och bör vara ett 
glädjande besked att det intresset även delas av medborgarna. Min 
uppfattning är att det är viktigt att ha en klar och tydlig balans när det gäller 
ansvar och delaktighet eftersom respondenterna i intervjuerna poängterat att 
det är viktigt att tekniken aldrig får ersätta det personliga mötet (jfr 
Travelbee, 1971) och även att det inte får läggas för mycket ansvar på 
patienterna.   
 
Den information som patienterna söker finner de via Google i de flesta fall 
och det rör ofta den egna sjukdomen, för att komplettera uppgifter det råder 
osäkerhet kring (jfr Hård av Segerstad, 2002; Langefors, 1995; Illeris, 2001).  
 
I intervjuerna berättar respondenterna att de läser såväl rena faktasidor som 
bloggar med personliga beskrivningar av patientupplevelser och de är 
medvetna om att kontrollera upphovsman. Någon nämner att man som patient 
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behöver utbildning för att dels söka information på Internet men även 
utbildning i sin egen sjukdom för att inte oroas av lösryckta symptom på 
någon sida. Mig veterligen pågår inget arbete med att utbilda patienter i 
Sverige. Och tankar som reser sig är: var skulle resurser finnas för att utbilda 
medborgarna i generell datorkunskap och hälso- och sjukvårdsrådgivning? 
Många landsting klarar idag inte ekonomin för att sköta kärnverksamheten. 
Det kan vara så att en satsning på hög användning av e-hälsotjänster initialt 
kräver mer resurser än vad man hittills sett, vilket kan innebära en ökning av 
kostnader initialt men att det på längre sikt förhoppningsvis kommer bli 
lönsamt. Lisa anser att vårdgivaren bör ha beredskap för alla som riskerar att 
fastna i journalläsning och som har svårigheter i att tolka informationen i den 
(jfr Langefors, 1995). Hon säger att dessa personer redan finns men i och 
med tillgängliggörandet av patientjournal på Internet riskerar den gruppens 
synlighet att öka. Lisa är den enda av respondenterna som ser journalen som 
ett arbetsredskap vilket ingen av övriga gör (jfr Gerber % Eiser, 2001; 
Enlund, 2006). Det är intressant och jag tror det kan vara en springande 
punkt, att journalen faktiskt är ett arbetsredskap för vården och att den nu ska 
tillgängliggöras för en grupp som har ett annat perspektiv. Läkarna i Enlunds 
(2006) rapport befarade att journalen skulle kunna urvattnas som verktyg om 
kravet på ett annat sätt att dokumentera skulle bli aktuellt och jag kan ha en 
förståelse för det.   
 
Patienters interaktionsbehov ser ungefär lika ut i enkätundersökningen då 
det gäller på vilket sätt man helst kontaktar sjukvården: telefon (37 %) och 
Internet (43 %) används i princip i samma utsträckning, vilket var något 
överraskande mot bakgrund av en stor andel äldre respondenter.  
 
Kanske kan ovanstående knytas till en beskrivning i intervjuerna av risken 
med förvanskning av information. Lisa upplever att en textbaserad 
kommunikation är ett säkrare sätt för hennes ursprungliga information att nå 
läkaren. Via telefonkontakt tolkas hennes information i två olika skeden: först 
när hon ringer och i nästa skede när sjuksköterskan ska diskutera med 
läkaren. Hennes liknelse med barndomens ”viskleken” är en mycket bra 
metafor. Om man använder Langefors (1995) diskussion om den infologiska 
ekvationen I=i(D,S,t) och att tolkning är kontextuellt bunden ser man att två 
av de ingående faktorerna tid (t) och förförståelse (S) påverkar I. I det 
aktuella fallet får t och S stor betydelse. Sjuksköterskans erfarenhet och 
kunskap påverkar hennes tolkning av Lisas information och tiden får 
betydelse i två steg i det här fallet: först vid samtalet med Lisa och i 
situationen när hon talar med läkaren för att framföra Lisas ärende. Utöver 
det finns ännu en faktor som påverkar som Langefors (1995) utelämnat: den 
kontextuella påverkan på sjuksköterskan när hon tar emot Lisas samtal: är det 
en lugn miljö? Springer olika människor in och ut i rummet där 
sjuksköterskan sitter? o s v. Jag kan mycket väl förstå att Lisa kan se mail 
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som ett säkrare sätt för henne att framföra sitt ärende. Kommunikation via 
webbkamera uppfattades som ett bra verktyg av två av respondenterna medan 
två inte var lika positiva (jfr Gerber & Eiser, 2001). Här kan tilläggas att vi 
inte närmare diskuterade användningsområden då min avsikt var att inte styra 
respondenternas svar. Lisa hade flera goda idéer för användningsområden 
vilket var positivt. Ett antagande är att denna teknik kan vara relativt ny för f 
f a äldre människor och därför är okänd och givetvis svår att bedöma 
användning och se fördelar med. Här kan man tänka sig att en viss 
påtryckning på användning från vårdens sida sakta men säkert kan införa en 
ökad förståelse för fördelarna för patienterna. Påtryckningen bör dock ske i 
form erbjudanden av tester till små grupper för att få testa den nya tekniken. 
 
Hur kan e-hälsotjänster bidra till effekter på individers/patienters 
välbefinnande? 
Frågan kan inte med säkerhet besvaras i denna uppsats även om jag 
fortfarande tror på idén. En viss självkritik är att när frågan ställdes till 
respondenterna i intervjuerna fördes ingen närmare diskussion om vad som 
avsågs med välbefinnande utan var och en utgick ifrån den egna tolkningen. 
Detta var förmodligen ett misstag. Välbefinnande definieras förmodligen på 
olika sätt av olika individer och därför hade det varit viktigt att diskutera 
detta närmare. Dock kan man ”mellan raderna” utläsa att vissa fenomen som 
kan upplevas som en känsla av trygghet kan tolkas som välbefinnande. Jag 
tänker t ex på önskemål om kalenderfunktion som skapar en god överblick 
över de kontakter patienten har med sjukvården (jfr Kirkevold, 2000). 
Ytterligare en synpunkt i intervjuerna som kan störa välbefinnandet och 
skapa otrygghet är de risker respondenterna ser med användande av e-
hälsotjänster: låg säkerhet som kan innebära att personuppgifter hämtas av 
obehöriga; att e-hälsotjänster ska ersätta personliga möten t ex. Här gäller det 
för sjukvården att vara tydlig med hur säkerheten fungerar samt att även vara 
tydlig med att e-hälsotjänster har ett viktigt syfte även för individen genom 
att kunna tillgängliggöra vården på att annat sätt jämfört med tidigare. Så att 
e-hälsotjänster inte enbart uppfattas som ett sätt för vården att spara pengar – 
även om detta inte är en oviktig faktor i sammanhanget. Men trots allt 
handlar det om en bättre resursfördelning som kommer patienterna till gagn. 
Vilket även Lisa diskuterat i intervjuerna då hon påpekar att hon ser e-
hälsotjänster som ett sätt att fördela resurser på ett bättre sätt: ”e-tjänster kan 
ju rensa lite grann i träsket”.  En viktig faktor för användandet är gränssnittet 
för e-hälsotjänster vilket inte diskuterats alls i denna uppsats. Schneiderman 
och Plaisant (2005) påpekar att en god design kan göra skillnad i människors 
vardag och det är ett kunskapsområde som inte tagits upp. Ingen av de som 
intervjuats har dock nämnt något om att PatientPortal varit svåranvänt, vilket 
förmodligen hade tagits upp om det uppfattats som ett problem. Om inte ett 
tillstånd av välbefinnande kan uppnås fortsätter förmodligen patientens 
sökande efter information. 
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Generellt förefaller inget direkt motstånd finnas mot e-hälsotjänster utan 
uppfattningen är att även de äldre (> 65 år) i undersökningen är aktiva 
användare och sökare. Det kan möjligen uppfattas som något överraskande 
och som till viss del motsäger Findals (2010) resultat där de flesta som söker 
hälsoinformation återfinns i gruppen 26-45 år. De äldre är överrepresenterade 
bland dem som fortfarande använder PatientPortal; de som söker annan 
hälsoinformation och bland de som önskar tillgång till fullständig 
patientjournal t ex. Just åldersaspekten är inte fokus för uppsatsen varför jag 
avstår att ytterligare kommentera det. 

6.2 Undersökningsmodellen 
Har då undersökningsmodellen fungerat som en modell i uppsatsen? Ja det 
har den gjort – men jag anser att den behöver utvecklas med en 
tillämpningsfas och en beslutsfas mellan informationsbehov och 
interaktionsbehov. När jag som patient erhållit information och beslutar mig 
för att interagera med vården tillämpar jag den informationen när jag fattar 
beslut om på vilket sätt jag bör ta kontakt. Möjligen kan välbefinnande 
ifrågasättas som designmål. Jag tror dock fortfarande att det bör fungera som 
designmål men lyckades tyvärr inte tydliggöra det i uppsatsen. Jag tror en 
mer djupgående diskussion kring begreppet behövs för att kunna utröna 
huruvida det är ett tillräckligt motiv för användning av e-hälsotjänster. 
Kanske trygghet är ett ord som borde läggas till välbefinnande för att 
komplettera beskrivningen. Nedan ses en omarbetad undersökningsmodell 
(figur 35) där även ett icke uppfyllt tillstånd av välbefinnande infogats. Om 
det tillståndet uppstår startar processen om från början igen: 
informationsbehov, tillämpning o s v. 
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6.2 Metodreflektion 
De valda datainsamlingsmetoderna har upplevts fungera väl i förhållande till 
syfte med uppsatsen. Svarsfrekvensen när det gäller enkätundersökningen var 
över förväntan men det hade varit önskvärt att alla respondenter hade 
besvarat enkäten på webben. Nu blev det inte möjligt på grund av att 
kontaktlistan endast innehöll bostadsadresser till respondenterna. 
Webbenkäten gav en möjlighet att styra svaren på ett sätt som gick förlorat i 
pappersenkäten. I flera fall lämnade respondenterna egna svar vid sidan av; 
de avstod att besvara ett antal olika frågor och de lämnade även fler 
svarsalternativ i de fall där det inte var avsett. Detta gav en ojämn 
svarsfrekvens i pappersenkäten. Ytterligare ett problem var att vid 
sammanställningen vara tvungen att växla mellan två system för att redovisa 
resultatet. Detta medförde en hel del manuella beräkningar vilket ökar risken 
för fel – dock inga medvetna sådana. När det gällde intervjuerna skedde dessa 
per telefon i samtliga fall och upplevelsen var att det är betydligt svårare att 
intervjua människor över telefon än att mötas personligen. Känslan var att 
respondenterna hade mer att berätta men ändå inte gjorde det på grund av 

Figur 35 Omarbetad undersökningsmodell 

Patient med interaktionsbehov  

Tillämpning av information 

Designmål: välbefinnande 

Patient med informationsbehov  

Beslutsfattande 

Tillämpning av information 

Icke uppnått välbefinnande 
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okänd anledning men som ändå kopplas till telefonen. Det uppstod en 
underlig känsla av ”konstgjort samtal” som upplevdes som ett slags hinder. 
Det hände också att man pratade i munnen på varandra, vilket också ledde till 
en avvaktan från bådas sida. Endast i ett fall av fyra upplevdes samma känsla 
som i en intervju öga-mot-öga. Den personen hade inga problem att berätta 
och svarade glatt på följdfrågor medan det i de andra fallen var en betydligt 
mer svårtillgänglig situation. Om tid funnits hade önskemålet varit att 
genomföra fler intervjuer. Min bedömning är dock att det empiriska 
materialet totalt sett är relativt omfattande. 
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7 Avslutning	  	  
Syftet med studien var att skapa förståelse för patientperspektivet när det 
gällde utveckling av e-hälsotjänster genom att låta patienterna själva få 
berätta. Det har skett genom användandet av undersökningsmodellen (figur 
1) där informations- och interaktionsbehov kommer har behandlats i en 
enkätundersökning och tillämpning och välbefinnande har undersökts via 
intervjuer. Förhoppningen var att den genererade kunskapen ska skapa bättre 
förståelse för patientperspektivet och är tänkt att fungera som handlingsregler 
för aktörer med intresse för utveckling av e-hälsotjänster, såväl 
systemutvecklare som beslutsfattare på nationell nivå inom hälso- och 
sjukvård 

7.1 Slutsats 
Hur kan e-hälsotjänster bidra till individers/patienters informations- och 
interaktionsbehov med vården?  
Forskningsfrågorna anses delvis besvarade. Svaret på den första frågan är att 
jag menar att e-hälsotjänster idag inte motsvarar patienters informations- och 
interaktionsbehov. Anledningen till svaret beror på de höga svarsfrekvenser 
som säger att de inte använder PatientPortal med någon regelbundenhet eller 
aldrig (75 %) samt att de som söker annan hälsoinformation inte heller gör 
det med någon regelbundenhet (64 %). Just detta resultat anses kunna gälla 
för e-hälsotjänster generellt då det bekräftar Findals (2010) rapport som har 
ett betydligt större underlag för sitt påstående. En tydlighet råder när det 
gäller tillgång till fullständig patientjournal som hela 78 % önskar. En viktig 
fråga är: hur ska journalen tillgängliggöras för att tillfredsställa såväl 
vårdpersonal som patienter? Tre andra intressanta fynd är: resultatet i enkäten 
är i princip är lika mellan de som interagerar med vården via telefon (37 %) 
och internet (35 %). Det ger en signal om att kontakt via Internet är ett 
alternativ som är uppskattat och som säkert kan utvecklas. Det andra är att 
respondenterna i intervjuerna uttryckte vissa farhågor att e-hälsotjänster kan 
komma att ersätta det personliga mötet. Om detta är en spridd uppfattning 
eller ej behöver utredas vidare. Det tredje är att 37 % är intresserade av 
fullständig journal för att ta mer ansvar för sin sjukdom. Här finns 
följaktligen ett gemensamt intresse hos både patienter och i den nationella e-
hälsostrategin som kan vara intressant att bygga vidare på.  
 
Hur kan e-hälsotjänster bidra till effekter på individers/patienters 
välbefinnande? 
Svaret på denna fråga är mer tveksamt av två skäl. För det första har detta har 
endast diskuterats med en liten grupp om fyra personer och för det andra fick 
de heller närmare definition på vad som avsågs med välbefinnande – vilket 
ses som ett misstag. Min uppfattning är att detta behöver utredas vidare.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom det från hälso- och sjukvårdens sida finns ett stort intresse för att 
införa e-hälsotjänster på bred front är det viktigt att få en förståelse för hur 
patienter önskar att dessa tjänster ska utformas. Det räcker inte att vården 
utvecklar en rad tjänster som man ser som meningsfulla från vårdgivarens 
sida om inte patienterna/användarna ser något behov av dessa. Framför allt 
bör man, som tidigare sagts, vara tydlig med att e-hälsotjänster inte kommer 
ersätta det personliga mötet utan att de kommer utgöra ett komplement till 
ordinarie verksamhet. Den slutsatsen bottnar i en mycket liten 
intervjuundersökning och kan behöva utredas vidare för att utreda om detta är 
en uppfattning som många patienter/användare delar. Samma sak gäller 
välbefinnande som designmål. Min uppfattning är fortfarande att 
välbefinnande eller möjligen trygghet i kombination med välbefinnande kan 
vara det motiv patienter/användare behöver för att se en meningsfullhet i 
användandet. Även här gäller att materialet är för litet för att kunna dra några 
generella slutsatser av dessa uttalanden. Sammanfattningsvis gäller följande: 
 

• Undersök vidare hur patienter/användare ser på e-hälsotjänsters 
syfte i förhållande till ordinarie hälso- och sjukvårdsverksamhet – 
komplement eller ersättare för att spara resurser? Viktigt med 
förtroende för att tjänsterna ska användas. 

• Välbefinnande som designmål för utveckling av e-hälsotjänster – är 
det ett tillräckligt motiv för användning eller finns andra och bättre 
motivatorer?  

• Sista frågan kan knytas till välbefinnande även den: en stor grupp 
(78 %) önskar tillgång till fullständig journal och här finns ett 
problem mellan journalen som ett verktyg för vårdpersonal och som 
en lättförståelig informationskälla för patienter. Hur ska den 
tillgängliggöras för att tillfredsställa bådas intresse?  
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Bilaga 1 
 
Enkät angående PatientPortal samt användande av e-hälsotjänster 
 
I denna enkät används begreppet hälsoinformation och med det menas 
information som rör din hälsa såsom förebyggande friskvård, information om 
sjukdomar, besök på internet som erbjuder kontakt med antingen vårdpersonal 
eller andra personer med liknande sjukdom via exempelvis patientföreningar t ex 
(s k communities).  
 

1. Hur gammal är du?  
☐18-24 
☐25-34 
☐35-44 
☐45-54 
☐55-64 
☐> 65 
 

2. Är du man eller kvinna?  
☐man 
☐kvinna  
 

3. Arbetar du med hälso- och sjukvård inom landsting, kommun eller 
privat?  
☐ja 
☐nej 

 
4. Lider du av en kronisk sjukdom?  
☐ja 
☐nej 

 
5. Hur ofta använder du Patientportal?  
☐dagligen 
☐1 gång/vecka 
☐1gång/varannan vecka 
☐1 gång/månad 
☐inte med regelbundenhet 
☐aldrig 
 

6. Har du slutat använda PatientPortal?  
☐ja 
☐nej 
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7. Om ja på fråga 6: Vad var anledningen till det?  
☐hade inget behov  
☐tekniken fungerade dåligt 
☐hade inte tillgång till dator 
☐förstod inte informationen i PatientPortalen  
☐använde annan typ av hälsoinformation 
☐annat: _____________________________________ 
 

8. Vilka tjänster använder/använde du i PatientPortal? (markera flera val 
vid behov)  
☐remisser för sjukhusvård 
☐besök på sjukhus 
☐vårdtillfällen på sjukhus 
☐delar av journalanteckning från Primärvården 
☐laboratoriesvar 
☐klinisk kemi 
☐mikrobiologi 
☐röntgenundersökning 
☐ordination vid blodförtunnande behandling  
☐sjukvårdsrådgivning 
 

9. Vilken tjänst anser du vara viktigast i PatientPortal? (endast ett val) 
☐remisser för sjukhusvård 
☐besök på sjukhus 
☐vårdtillfällen på sjukhus 
☐delar av journalanteckning från Primärvården 
☐laboratoriesvar 
☐klinisk kemi 
☐mikrobiologi 
☐röntgenundersökning 
☐ordination vid blodförtunnande behandling  
☐sjukvårdsrådgivning 
 

10. Upplever du svårigheter med att förstå informationen i PatientPortal? 
☐ja 
☐nej 
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11. Om ja på fråga 10: vilken information är svår att förstå? (markera flera 
vid behov) 
☐remisser för sjukhusvård 
☐besök på sjukhus 
☐vårdtillfällen på sjukhus 
☐delar av journalanteckning från Primärvården 
☐laboratoriesvar 
☐klinisk kemi 
☐mikrobiologi 
☐röntgenundersökning 
☐ordination vid blodförtunnande behandling  
☐sjukvårdsrådgivning 
 

12. Hur viktig anser du PatientPortal vara när du vill ha hälsoinformation 
om dig själv?  
☐mycket viktig 
☐viktig 
☐mindre viktig 
☐inte viktig alls 

 
13. Önskar du tillgång till din fullständiga journal? 
☐ja 
☐nej 

 
14. Om ja på fråga 13: varför önskar du tillgång till din fullständiga journal? 

(markera flera vid behov) 
☐vill kunna läsa all hälsoinformation som rör mig 
☐får snabbare tillgång till ny hälsoinformation 
☐behöver den som komplement till annan hälsoinformation  
☐behöver den för att kunna ta större ansvar för min sjukdom 
☐annat: _____________________________________  
 

15. Om nej på fråga 13: varför önskar du inte tillgång till din fullständiga 
journal? 
☐har inget behov  
☐inte intresserad 
☐förstår inte journaltexten  
☐föredrar muntlig information från vårdpersonal 
☐annat: _____________________________________ 
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16. Söker du annan typ av hälsoinformation än den i PatientPortal?  
☐ja 
☐nej 

 
17. Om ja på fråga 16: varför söker du annan hälsoinformation?  
☐informationen i patientPortalen är inte tillräcklig 
☐förstår inte informationen i PatientPortalen 
☐behöver annan typ av hälsoinformation  
☐behöver information som inte rörde min egen hälsa 
☐hjälper en anhörig att söka hälsoinformation 
☐annat: _____________________________________  
 

18. Om ja på fråga 16: Hur ofta söker du annan hälsoinformation?  
☐dagligen 
☐1 gång/vecka 
☐1gång/varannan vecka 
☐1 gång/månad 
☐inte med regelbundenhet 
☐aldrig 
 

19. Om ja på fråga 16: Vilken annan hälsoinformation söker du? (markera 
flera val vid behov)  
☐Mina vårdkontakter  
☐1177.se  
☐privat vårdcentral 
	 

	 

☐olika patientföreningars sidor 
☐söker allmänt på Google  
☐annat: _____________________________________ 
 
 

20. Om nej på fråga 16: varför söker du inte annan hälsoinformation? 
☐informationen i PatientPortalen är tillräcklig 
☐är frisk och har inget behov  
☐saknar kunskap om Internet  
☐saknar tillgång till egen dator 
☐annat: _____________________________________ 
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21. Brukar du kontrollera vem som är ansvarig utgivare för 
hälsoinformation på Internet? 
☐ja 
☐nej 

 
22. Känner du till Mina vårdkontakter? 
☐ja 
☐nej 
 

23. Om ja på fråga 22: använder du Mina vårdkontakter? 
☐dagligen 
☐1 gång/vecka 
☐1gång/varannan vecka 
☐1 gång/månad 
☐inte med regelbundenhet 
☐aldrig 
 
 

24. Av vilka olika anledningar kontaktar du sjukvården? (markera flera val 
vid behov)  
☐egen sjukdom 
☐närståendes sjukdom 
☐rådgivning 
☐icke-sjukdomsrelaterade orsaker t ex kosmetisk kirurgi 
☐framföra synpunkter och klagomål 
☐återbesök p g a information som inte uppfattats och som lett till 
missförstånd/oro 
☐s k second opinion (att få ytterligare en läkares uppfattning om 
diagnos eller behandling) 
☐känsla av ensamhet 
☐annat: _____________________________________ 

 
25. På vilket sätt kontaktar du helst sjukvården?   
☐via telefon 
☐via internet  
☐via besök 
☐annat: _____________________________________  
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26. Vad påverkar ditt val av kontaktsätt?  
☐mina tidigare erfarenheter av kontaktsätt (t ex van vid telefonkontakt 
som fungerat bra) 
☐akut eller inte akut behov 
☐eget behov eller närståendes behov (närståendes önskemål kan skilja 
sig från egna) 
☐mitt ärende rör förebyggande vård inte sjukvård 
☐vill framföra synpunkter eller klagomål 
☐har inte tillgång till dator 
☐är inte bekväm med att använda dator 
☐annat:_____________________________________  

 
Jag har även för avsikt att genomföra några uppföljningsintervjuer med ett 
mindre antal patienter som använt PatientPortal. Om du som kan tänka dig att 
delta även i en telefonintervju (ca 1 tim) vore jag ytterst tacksam om du vill 
skriva ditt namn och telefonnummer nedan. Jag tar därefter kontakt med dem 
som blir aktuella via telefon och vi bestämmer en tid för intervju som passar väl 
för dig. I intervjuerna kommer jag att fördjupa och utveckla frågorna från 
enkäten. Även detta deltagande bygger på frivillighet och anonymitet garanteras. 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa mig på min mobil enligt 
nedan. 
 
Observera! Även om du anger namn och telefonnummer nedan garanteras du 
anonymitet och konfidentialitet när det gäller dina svar i enkäten! 
 
 
Anna Tegel, mobilnr: 0766-233 120, lättast mellan kl.16.00-18.00 
 
 
Namn (endast om du vill bli kontaktad för en 
intervju):__________________________________________________ 
 
 
Tel.nr:_________________________________ 
 
 

 
Mycket stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

• Är du landstingsanställd? 
• Har du en kronisk sjukdom? 
• Vilka fördelar ser du med PatientPortal? 
• Finns önskemål om högre grad av interaktion mellan dig som patient 

och vårdgivare och hur ser dessa ut?  
• Finns önskemål eller behov hos dig som patient om högre grad av 

kommunikationsmöjligheter mellan patient och vårdgivare och hur ser 
dessa ut?  

• Hur tolkar du informationen som erhålls från PatientPortal? 
• Har du några problem med att tolka den tillgängliga informationen och 

hur hanteras dessa problem?  
• Upplever du några svårigheter med att läsa och tolka journaltext och 

vilka i så fall? 
• Upplever du några svårigheter med att läsa och tolka labsvar och vilka i 

så fall? 
• Hur använder du informationen som kan erhållas? 
• Hur ser du på tillförlitligheten till den hälsoinformation som finns på 

Internet? 
• Vilka är de största fördelarna med att ha tillgång till sin journal? 
• Vilken är den viktigaste skillnaden mellan att träffa Din vårdgivare på 

vårdcentral/sjukhus och att kommunicera via webben? 
• Du som har prövat att kommunicera med vården (din vårdgivare eller 

annan hälsosajt) via webben, hur upplever du det? 
• Vad är det viktigaste skälet för Dig att använda en e-hälsotjänst 

(liknande PatientPortal)? 
• Hur ser du på möjligheten att en e-hälsotjänst (liknande PatientPortal 

eller annan tjänst) kan öka din känsla av välbefinnande? 
• Vilken typ av tjänst saknar du som skulle ha betydelse för ditt 

välbefinnande? 
• Hur ser du att e-hälsotjänster kan säkerställa en mer tillgänglig vård för 

Dig? 
• Hur ser du att e-hälsotjänster kan öka din möjlighet till delaktighet och 

självservice? 
• Ser du några risker med e-hälsotjänster och vilka isåfall? 
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Bilaga 3 

Missivbrev: 
 
Enkät angående PatientPortal samt användande av e-
hälsotjänster 
 
Mitt namn är Anna Tegel och jag är magisterstudent på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Jag skriver en uppsats där jag vill undersöka vilka behov och 
önskemål Du som patient har när det gäller e-tjänsten PatientPortal och även 
e-hälsotjänster i allmänhet. Jag anser det mycket viktigt att väga in 
patientperspektivet när man utvecklar nya e-hälsotjänster. För ändamålet har 
jag konstruerat en enkät med 26 frågor som jag vore mycket tacksam för om 
Du kunde ta dig tid att besvara. Alla deltagares svar är lika värdefulla för oss, 
alltså även svar från Dig som slutat använda PatientPortal. Frågorna berör 
inte Din hälsa utan tjänsten PatientPortal och att söka hälsoinformation på 
Internet. Jag uppskattar att det tar ca 15 min att besvara den. Jag garanterar 
givetvis Din anonymitet och deltagandet är helt frivilligt, utan några som 
helst konsekvenser om Du väljer att avbryta.  
 
Resultatet av enkäten kommer att kommuniceras till projektledaren för 
PatientPortal: Anders Bernholtz i Landstinget Östergötland och även till e-
Hälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar. Båda dessa arbetar med den här 
typen av frågor och är angelägna om att få bättre kunskap kring patienters 
önskemål och behov av e-hälsotjänster. 
 
Du kan välja mellan att antingen besvara enkäten per post och skicka tillbaka 
den i det frankerade kuvertet eller besvara den på Internet genom att skriva in 
följande adress i din webb-läsare: 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=44853  
 
Skicka ditt svar eller besvara den webbaserade enkäten senast den 4 
april! 
 
Stort tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning  
Anna Tegel 
 
Mobil: 0766-233 120, lättast mellan kl.16-18 vardagar 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Fritextsvar till pappersenkäten, under alternativet ”annat”: 
 
Fråga 7: 

1) Testperson under anställning på landstinget, jobbar ej längre där. 
2) PP har ju närapå slutat, använder apotekets och VC:s datatjänster. 
3) Kom aldrig igång, fick inga uppgifter. 
4) Glömt. 
5) Var testperson under min anställning på landstinget. Jobbar ej längre 

där. 
6) Testade p g a jobbet. Fanns inte så mkt info om mig vid detta tillfälle. 

Kroniskt sjuk flera år efteråt. 
7) Aldrig använt. 
8) Flyttat trodde det var bundet till Linköping. 
9) Datorn har inte rätt anslutning. 
10) Har aldrig nyttjat tjänsten 
11) Har aldrig använt 
12) Bytte arbetsplats kortläsaren togs bort 
13) Den info jag ville se kunde jag inte se. Hade inget behov. 
14) Gick med när jag arbetade inom landstinget men har aldrig haft något 

behov 
15) Finns inte mycket att läsa 
16) Började aldrig 
17) Kommer inte ihåg hur jag använde den 

 
Fråga 14: 

1) Tror att journalföringen kan bli bättre om patienten kan läsa den. 
2) Journalanteckningar från vårdcentral. 
3) Vill kunna gå tillbaka o läsa information men föredrar nog muntlig 

information. 
4) Intresse 
5) Jag vill helt enkelt ha tillgång för att läsa vid behov. 
6) Heltäckande journal. (har kopia på skriftlig journal från 3 olika journaler) 

 

Fråga 15: 
1) Min läkare visar upp datorjournal vid varje besök, alltså inget behov 

hemma av att försöka tolka läkaranteckningar. 
2) Kan tala med på arbetet. 

 
Fråga 17 

1) Lära mig mer om mina sjukdomar. 
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2) Utbildning. 
3) Hur man ska träna (? Oläsligt). Få tips. 
4) Önskar ibland kommunikation (muntlig). 
5) Allmänt intresserad. 
6) Kommer inte ihåg hur portalen såg ut. 
7) Har inte lärt mig använda PP, vet ej vad jag kan få genom den. 
8) Mina barns uppgifter 

 

Fråga 19 
1) Söker på andra medicinska sidor. 
2) Socialstyrelsen. 
3) Dagens Medicin 
4) Vårdcentralen 
5) Info om det som är aktuellt. 

 
 

Fråga 20: 
1) Inget behov. 
2) Jag har nyligen fått den. 
3) Klarar mig på den info jag får på läkarbesök o s v. 
4) Har inte varit inne på flera år o alt ”vet ej” eller likn saknas som alt svar. 
5) Jobbar inom landstinget, frågar direkt. 
6) Inte blivit av. 
7) Inte intresserad 

 
Fråga 24: 

1) När mina hjälpmedel ej fungerar, smärtlindring, (oläsligt), mediciner. 
2) Jobbar i landsting. 
3) Har inte behövt kontakta sjukvården så ofta 
4) Förnya recept, få svar på prover 
5) Ej behov 

 
Fråga 25:  

1) Det för tillfället mest effektiva (kroniskt sjuk) 
2) Beroende på orsak/tid telefon eller internet, besök. 
3) Kontakten 
4) Akut vård 

 
Fråga 26 

1) Det sätt som situationen kräver för snabb o effektiv behandling o 
rådgivning. 

2) Har dålig hörsel. 
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3) Vill lätt kunna ställa frågor o föra en diskussion. Vill se läkaren när man 
får svar o besked. 

4) Får snabbt svar o kan ställa kompletterande frågor samtidigt. 
5) Svårtillgängligt via telefon. 
6) Olika vid kontakter. 
7) Har inte möjlighet till annat sätt kopplat till vårdcentral/mottagning. 
8) För klinisk undersökning krävs besök men vid förnyat recept används 

Mina vårdkontakter. 
9) Snabbheten.  
10) Närhet när man jobbar i landsting. 
11) Har varit inne i portalen i en vecka (11) därav ej svar på alla frågor. 
12) Jag vill ha skriftliga svar 
13)  Smidigt med datan 
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Bilaga 6 

Tabeller till kapitel 5.1 Enkätundersökning  
 
Tabell A Användande av PatientPortal i relation till kön 

 
 
Tabell B Användande av PatientPortal i relation till ålder 
 

  
Tabell C Slutat använda PatientPortal i relation till ålder 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabell D Slutat använda PatientPortal i relation till kön 
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Tabell E PatientPortalens dignitet i relation till kön 

 
 
Tabell F PatientPortalens dignitet i relation till ålder 

 
Tabell G Viktigaste tjänst i relation till kön 
 

 
 
Tabell H Viktigaste tjänst i relation till ålder 
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Tabell I Tillgång till fullständig journal i relation till kön 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell J Tillgång till fullständig journal i relation till ålder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell K Sökande efter annan hälsoinformation i relation till kön 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell L Sökande efter annan hälsoinformation i relation till ålder 
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Tabell M Skäl till sökande efter annan hälsoinformation i relation till kön 
 
 

 
Tabell N Skäl till sökande efter annan hälsoinformation i relation till ålder 
 

 
Tabell O Hur ofta annan hälsoinformation eftersöks i relation till kön 
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Tabell P Hur ofta annan hälsoinformation eftersöks i relation till ålder 
 
 

 
 
 
Tabell Q Varför inte annan hälsoinformation eftersöks i relation till kön 
 

 
Tabell R Varför inte annan hälsoinformation eftersöks i relation till ålder 
 
 
 

 
 
 



 

  103 (106) 
 

Tabell S Känner respondenterna till Mina vårdkontakter - i relation till kön 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell T Känner respondenterna till Mina vårdkontakter - i relation till ålder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell U Använder respondenterna Mina vårdkontakter i relation till kön 

Tabell V Använder respondenterna Mina vårdkontakter i relation till ålder 
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Tabell X Föredraget kontaktsätt med sjukvården i relation till kön 
 

 
 
 
Tabell Y Föredraget kontaktsätt med sjukvården i relation till ålder 
 

 
 
 
 
 
Tabell Z Påverkan på föredraget kontaktsätt med sjukvården i relation till kön 
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Tabell AA Påverkan på föredraget kontaktsätt med sjukvården i relation till ålder 
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