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Sammanfattning   
 

Den elektroniska journalen är en del av distrikts- och sjuksköterskors dagliga arbete och 

ökar förutsättningen för ett patientsäkert arbete. Distrikts- och sjuksköterskor arbetar 

efter kärnkompetenserna informatik och säker vård, men brister i den elektroniska 

journalen kan påverka dessa negativt. Syftet var att undersöka sjuksköterskors och 

distriktssköterskors kunskap om och förståelse av att använda elektronisk journal i 

kommunal hemsjukvård. Metod: kvantitativ tvärsnittsstudie. Urvalet bestod av 

sjuksköterskor och distriktssköterskor från fem kommuner i Kronobergs län (n 67). 

Datainsamlingen skedde med frågeformulär som analyserades med beskrivande 

statistik.  

Resultat: elektroniska journalen ansågs i hög grad vara ett bra stöd i det dagliga arbetet, 

och bidrog till en god och säker vård. Navigeringen i journalen och 

informationsöverföring mellan olika vårdgivare innebar oftast inte några större problem. 

Dubbeldokumentation mellan olika system förekom ofta och kunskap om journalens 

funktioner saknades. Det var i de flesta fall inte möjligt att använda journalen mobilt i 

hemsjukvården, trots att behov fanns. Över 80 % uppgav att läkemedelslistan ibland 

eller sällan var uppdaterad. Dessa brister kan påverka patientsäkerheten negativt 

eftersom förutsättningen för att bedriva en säker vård är att informationen i journalen är 

tydlig och korrekt. Studiens resultat kan ligga till grund för fortsatt forskning inom 

patientsäkerhet och utveckling av journalens användarvänlighet. 
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Abstract 

The electronic patient record is a part of nurses´ daily work, and increases the premise 

of patient safety. Nurses work by the core competencies informatics and safety, but 

flaws in the electronic patient record can affect these adversely. The aim of the study 

was to investigate the nurses' knowledge and understanding of using electronic patient 

records in municipal home care. Method: quantitative cross-sectional study. The sample 

consisted of nurses and district nurses from five municipalities in the county of 

Kronoberg (n 67). The data collection was done using questionnaires, which were 

analyzed with descriptive statistics.  

Results: the electronic patient record was to a high degree considered to be a good 

support in the daily work, and to contribute to a good and safe care. Navigation in the 

patient record and transfer of information between different health care providers, was 

usually not regarded as a major problem. Double documentation between various 

systems were common. There was a lack of knowledge of the patient record´s functions. 

It was in most cases not possible to use wireless connections for the patient record in the 

patient´s home, although the need existed. Over 80 % stated that the medication list was 

updated sometimes or rarely. These shortcomings can affect patient safety in a negative 

way, because the prerequisite for providing a safe care is that the information in the 

patient record is clear and accurate. The results of the study could be the basis for 

further research in safety, and for the development of the electronic patient record´s 

usability. 
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1 Inledning 

Digital teknik finns numera i alla delar av vården och användandet och behovet kommer 

att öka i framtiden. Att användarna har bra kunskap och får ordentlig utbildning inom 

detta område är därför viktigt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012; 

Socialdepartementet, 2010; Scandurra, 2013 & Nilsson, Skär & Söderberg, 2008). 

Enligt den nationella strategin för e-hälsa bör utbildning om e-hälsa ingå i alla 

grundutbildningar inom vården (Socialdepartementet, 2010). Vårdgivaren har ansvar att 

se till att all hälso- och sjukvårdspersonal har den behörighet eller kompetens som 

eftersträvas (SFS 2010:659). Kompetens inom e-hälsa måste också finnas på hälso- och 

sjukvårdens alla ledningsnivåer (Scandurra, 2013). Kommunikations- och 

informationsystem behöver vara utvecklade så att de är enkla att förstå och att det är lätt 

att hitta rätt information (Scandurra, 2013). Att hälso- och sjukvårdspersonal har 

tillgång till en elektronisk journal har visat sig kunna stärka en säker vård för patienten 

(Nilsson et al., 2008 & De Veer & Francke, 2010) samtidigt som datasystemen kan vara 

krångliga (Janols, 2013 & Stevenson, Nilsson, Petersson & Johansson, 2010) och kan 

bidra till en ökad arbetsbelastningen (Janols, 2013; De Veer et al., 2010 & Stevenson et 

al., 2010). Syftet med studie var att undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors 

kunskap om och förståelse av att använda elektronisk journal i kommunal hemsjukvård.  

Med kommunal hemsjukvård menas över tid samanhängande hälso- och sjukvårds 

insatser som ges i patientens hem (Socialstyrelsen, 2012) i kommunal regi. 

 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Utveckling av e-hälsa 
Elektronisk journalföring ingår i begreppet e-hälsa, som enligt WHO är ett samlat 

begrepp för elektronisk överföring av hälsorelaterade resurser och vård. I e-hälsa ingår 

även utförande av hälsorelaterade aktiviteter över Internet, utbildning av hälsoarbetare 

och användandet av e-handel inom hälsosystemen (WHO, 2014). E-hälsa kan till 

exempel användas som ett stöd för patienter att ta sina mediciner i rätt tid, och 

därigenom öka följsamheten till läkemedelsordinationen (Vollmer et al., 2014). För de  

e-hälsotjänster som erbjuds patienten ska patientens behov vara i centrum och tjänsterna 
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ska vara till nytta för henne/honom och öka dennes möjlighet till delaktighet i vården 

(Socialdepartementet, 2010). Informations- och kommunikationsteknik kan användas 

till omvårdnad på distans via videokonferenser och Internet. Elektroniska journaler kan 

fungera som beslutsstöd för hälso- och sjukvård (Sävenstedt & Florin, 2013). 

 

Enligt regeringens digitala agenda ska Sverige ”vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter” (Näringsdepartementet, 2011). För att nå detta mål 

behöver de digitala tjänsterna vara säkra, enkla och till nytta för användarna. Det behövs 

också en bra och pålitlig infrastruktur i hela Sverige med bredband och telefoni. Sedan 

2006 arbetar regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och organisationen Famna med att genomföra den 

nationella strategin för e-hälsa. Arbetet innebär ett förbättringsarbete för dels de 

enskilda individerna som vårdas, dels för personalen och för beslutsfattare inom SKL 

(Ibid.). Enligt den nationella strategin för e-hälsa ska vård- och omsorgspersonal ha 

”tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer 

en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete” 

(Socialdepartementet, 2010). Samtidigt är de elektroniska systemen i stort behov av 

utveckling för att bättre passa användarna (Socialdepartementet, 2010; Scandurra, 2013 

& Barnsteiner, 2013). Det är viktigt att processer och arbetsuppgifter förenklas och att 

systemen är användarvänliga (Barnsteiner, 2013). Områden som behöver förbättras är 

bland annat driftsäkerhet, dubbeldokumentation, mobila lösningar och 

informationsöverföring. Det behövs också mer forskning inom dessa områden, och 

utvecklingen behöver ske i samarbete mellan användare och experter på informatik 

(Scandurra, 2013). Utvecklingen av informations- och komunikationssystemen behöver 

även ske för att bidra till att informationen är sammanhållen och strukturerad. Detta för 

att kvaliteten i vården ska kunna utvärderas genom till exempel Öppna jämförelser 

(Socialdepartementet, 2010). Distrikts- och sjuksköterskor behöver vara delaktiga i 

införandet (Nilsson et al., 2008), samt i utveckling och utvärdering av elektroniska 

kommunikationssystem (Warren, 2013 & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Svensk 

sjuksköterskeförening (2012) menar att  ”tekniska lösningar och eHälsotjänster ska 

vara tillräckligt flexibla, tillgängliga och säkra för att stödja sjuksköterskors 

ansvarsområde”.  
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2.2 Kärnkompetenser och säkerhetskultur 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor bedriver vård utifrån sex kärnkompetenser. 

Dessa kompetenser anses viktiga att all hälso och sjukvårdspersonal har kunskap om för 

att kunna arbeta i och utveckla vården (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & 

Öhlén, 2013). Två av dem är säker vård (Barnsteiner, 2013) och informatik (Warren, 

2013). Säker vård förutsätter att information förmedlas korrekt och tydligt (Örhn, 2013) 

och att sjuksköterskan har goda kunskaper i informatik (Warren, 2013). Brister i 

elektroniska kommunikationssystem är en risk för patientsäkerheten. Problemen med 

patientsäkerhet inom vården är stora och allvarliga. Vilket leder till att det varje år 

avlider ca 98 000 människor av vårdskador som hade kunnat förhindras. Ett hot mot 

patientsäkerheten är misstag i samband med förskrivning eller administrering av 

läkemedel (Barnsteiner, 2013). Läkemedelsrelaterade dödsfall är den sjunde vanligaste 

dödsorsaken i Sverige (Wester, Jönsson, Spigset, Druid & Hägg, 2008). 

Läkemedelsbiverkningar är orsaken till fem procent av alla inläggningar på sjukhus och 

de äldre patienterna är överrepresenterade i denna grupp (Kongakaew, Noyce & 

Ashcroft, 2008).  

 

Vården ska bedrivas med en god säkerhetskultur i informations- och 

kommunikationssystemen. För användaren innebär detta ett utvecklingsarbete för att 

göra systemen effektivare och säkrare, vilket leder till minskade risker både för personal 

och patienter (Barnsteiner, 2013). Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är 

journalföringens främsta syfte ”att bidra till en god och säker vård av patienten”. Den 

elektroniska journalen kan vara ett stöd vid kliniska beslut, ge påminnelser eller 

varningar (Warren, 2013), och användaren kan ta del av och föra vidare information 

effektivt och säkert (Scandurra, 2013). I en säkerhetskultur ingår arbetet med att 

standardisera och förenkla arbetsuppgifter. Systemen ska utformas med användaren i 

centrum, vilket till exempel kan innebära anvisningar och tvingande funktioner 

(Barnsteiner, 2013). Tvingade funktioner vid läkemedelsordination har visat sig vara ett 

sätt att minska felaktiga läkemedelsordinationer (Bates & Gawande, 2003). 

Sjuksköterskor får ofta bära ansvaret för att patienter skadas, samtidigt som 

sjuksköterskor haft alltför liten möjlighet att påverka utformningen av de tekniska 

systemen inom vården (Barnsteiner, 2013). Problem kan uppstå till exempel när 

sjuksköterskan upprepade gånger blir störd i sitt arbete vilket påverkar den kognitiva 

förmågan negativt. Detta kan leda till problem för sjuksköterskan när hon/han ska 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wester%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%B6nsson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%B6nsson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Druid%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A4gg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070216
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dokumentera från minnet. Processer och arbetsuppgifter kan förenklas genom till 

exempel checklistor så att vårdpersonal inte ska behöva lita på minnet (Barnsteiner, 

2013). I framtiden är det mycket möjligt att de informationssystem som sjuksköterskor 

arbetar i har standardiserade formuleringar baserade på forskning som kan användas vid 

planering och utvärdering av vården. Standardvårdplaner finns redan idag, men är oftast 

inte evidensbaserade utan bygger på erfarenhetsbaserad kunskap. Om standarvårdplaner 

ska kunna säkerställa en säker vård för patienten behöver de även grundas på 

forskningsbaserad kunskap (Sävenstedt & Florin, 2013). För att förbättring av 

säkerheten i arbetsrutiner och olika typer av informations- och kommunikationssystem 

ska vara möjlig behöver brister återkopplas till system och rutiner istället för att leta 

orsaker hos den enskilda individen. Sjuksköterskan behöver engagera sig i att upptäcka 

risker i arbetet, och det behöver finnas tillräckligt med resurser för att genomföra 

förbättringar (Barnsteiner, 2013). 

Säkerhetskulturen inom informations- och kommunikationssystem finns även till för 

patienten. För att upprätthålla den enskilde patientens integritet finns höga krav på 

dataskydd och informationssäkerhet (Socialdepartementet, 2010). Patienten skyddas av 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) vilket innefattar bland annat vårdgivarens 

skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete med att åtgärda och 

förebygga så att patienten inte utsätts för risker och/eller vårdskada (SFS 2010:659). 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) har vårdgivaren skyldighet att journalföra den 

information som behövs för att säkerställa en god och säker vård för patienten och att 

informationen är tydlig och förståelig för patienten. Vårdgivaren har även skyldighet att 

se till att endast den personal som deltar i vården eller behöver ta del av information för 

att säkerställa en god och säker vård för patienten, har möjlighet till åtkomst av 

journalanteckningar (Ibid.). Dessa höga, men nödvändiga, krav gör att utvecklingen av 

säkra elektroniska informations- och kommunikationssystem försvåras ytterligare 

(Scandurra, 2013).  
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2.3 Svårigheter och möjligheter med elektroniska 
informations- och kommunikationssystem för 
distriktssköterskor och sjuksköterskor 

 
2.3.1 Införandet och det fortsatta arbetet med elektronisk journal 

Det har visat sig att införandet av teknologiska informationssystem inom hälso- och 

sjukvård kan vara svårt och problematiskt (Nilsson, 2014). Bland hälso- och 

sjukvårdspersonalen fanns det i vissa fall en motvillighet till att vilja använda 

informationsteknologi, trots att forskning visade på fördelarna med detta (Bates & 

Gawande, 2003). Den sociala strukturen på arbetsplatsen kunde påverkas negativt. 

Införandet kunde medföra att “experten” blev “novis” och en förändring i hierarkin 

uppstod. Vilket kunde påverka distrikts- eller sjuksköterskans professionella identitet 

(Nilsson, 2014). Förvirring kring vem som hade ansvaret över den elektroniska 

journalen, support och utveckling skapade problem. Svårigheter att få sina synpunkter 

om förbättringsarbeten hörda av IT- utvecklare och landstingsledningen ledde till att 

hälso- och sjukvårdspersonal blev frustrerade och inte ansåg att den elektroniska 

journalen var ”deras” ansvar. För att införandet och användandet av elektronisk journal 

skulle vara positivt behövde systemen utvärderas och ha förmåga att ändras efter 

användarens behov. Problem i införandet har visat sig vara att utvecklare ansåg att 

hälso- och sjukvårdspersonalen skulle ändra sig efter hur systemet fungerade och 

personalen ansåg att systemet skulle utformas efter deras behov (Janols, 2013). Att 

planerare, utvecklare och användare pratade olika ”språk”, i utvecklingen och införandet 

av teknologiska informationssystem, skapade onödig otydlighet och problem (Nilsson, 

2014). 

 

 

2.3.2 Överblick i den elektroniska journalen 

Svårighet att få överblick i den elektroniska journalen bidrog till en sämre 

patientsäkerhet. En sämre överblick i journalen ledde till att sjuksköterskan hade svårare 

att få en snabb helhetsyn över patientens tillstånd. Orsakerna var att information som 

sjuksköterskan behövde var spridd över journalen, och en otydlighet i var information 

skulle skrivas (Stevenson et al., 2010 & Stevenson et al., 2012). Den elektroniska 

journalen upplevdes på grund av dessa svårigheter som långsam, opålitlig och ologisk 

(Stevenson et al., 2010). 
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2.3.3 Informationsöverföring  

I dagens hälso- och sjukvård är det viktigt att den information som behövs både är 

tillgänglig och kan förstås av alla som behöver den. Särskilt gäller detta när information 

överförs mellan olika informationssystem, men också inom samma system (Sävenstedt 

& Florin, 2013). Det finns en rad olika nationella kvalitetsregister som bland annat 

används för förbättringsarbeten, uppföljning och forskning inom olika specifika hälso- 

och sjukvårdsområden (Socialstyrelsen, u.å.). Kvalitetsregister med fokus på 

information inom omvårdnad innebär en möjlighet att kunna använda informationen till 

utveckling av vården. Ett av problemen med kvalitetsregister är dock att informationen 

som rapporteras in till kvalitetsregistret både behöver finnas i registret och i journalen. 

Eftersom detta innebär en form av dubbeldokumentation finns en risk att informationen 

kanske endast hamnar i registret (som inte är en journalhandling) och inte i journalen 

(Sävenstedt & Florin, 2013). Standardisering av information i journalen är viktigt för att 

möjliggöra att information kan skickas mellan olika system (Scandurra, 2013 & 

Sävenstedt & Florin, 2013), men också för att få fram data för att kunna arbeta med 

kvalitetsutveckling (Sävenstedt & Florin, 2013). Det pågår forskning inom området, 

men finns ännu ingen bra lösning på hur överföringen mellan journal och 

kvalitetsregister ska kunna göras säker (Scandurra, 2013 & Sävenstedt & Florin, 2013).  

 

2.3.4 Läkemedelslistan  

Digitaliseringen av journalen har inneburit möjlighet att ha en gemensam 

läkemedelslista i både kommunal och landstingsvård. Fördelarna med en gemensam 

lista var att den alltid fanns tillgänglig och gav läkarna en bättre helhetsbild över 

patienternas läkemedel. Vilket bidrog till en ökad patientsäkerhet. Nackdelen var att 

listan inte alltid var uppdaterad och att den ofta innehöll läkemedel som inte längre var 

aktuella (Hammar, Ekedahl & Petersson, 2014). Vid utskrivning från slutenvård ska 

patienten erhålla en uppdaterad läkemedelslista och om patienten ska få vård hos en 

annan vårdgivare ska information överföras till den. Patienten ska erbjudas enkel 

läkemedelsgenomgång vid bland annat påbörjad hemsjukvård eller om risk eller 

misstanke finns för bland annat olämpliga läkemedelsval, felaktig dosering, 

biverkningar eller interaktioner. Vid en enkel läkemedelsgenomgång kontrollerar 

läkaren att läkemedelslistan är korrekt samt gör en bedömning av om 

läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Patienten ska erhålla en 

uppdaterad läkemedelslista och individuellt anpassad information om vilka åtgärder 
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som har vidtagits och orsaker till åtgärderna (SOSFS 200:1). Enligt Läkemedelslagen 

ska patienten få information om läkemedlet så att skador kan förebyggas och ett 

ändamålsenligt användande främjas (SFS 1992:859).  

 

2.3.5 Möjlighet till patientnära journal 

Flera studier har visat att om distrikts- och sjuksköterskan hade tillgång till en 

elektronisk journal vid besök hos patienten bidrog den till en säkrare vård (Nilsson et 

al., 2008; De Veer et al., 2010 & Johansson, 2012) och möjliggjorde för patienten att 

vara mer delaktig i planeringen av vården (Nilsson et al., 2008). När rätt information 

inte fanns tillgänglig kunde sjuksköterskor bli tvungna att ta beslut om vård trots 

avsaknaden av rätt information och erfarenhet. Användandet av en mobil handdator vid 

möten med patienter och anhöriga kunde både öka säkerheten och spara tid eftersom all 

information fanns tillgänglig och sjuksköterskan kunde anteckna direkt i handdatorn 

istället för på ett papper (Johansson, 2012). Trots detta visade Socialstyrelsens (2014) 

senaste rapport att det endast var ca sex procent av Sveriges kommuner som hade 

tillgång till att läsa och/eller dokumentera i den elektroniska journalen i mobilen. 

Orsakerna var låg prioritet i kommunerna och svårigheter att finna säkra tekniska 

lösningar (Ibid.). När inte möjlighet fanns att läsa och dokumentera i en elektronisk 

journal “nära” patienten inom kommunal hemsjukvård eller slutenvård ansåg distrikts- 

och sjuksköterskor att den elektroniska journalen kunde bidra till en ökad 

arbetsbelastning, med mer administrativt arbete, och flera ansåg att journalen inte var ett 

bra stöd i det dagliga arbetet (De Veer et al., 2010 & Stevenson et al., 2010). En följd av 

att inte ha den elektroniska journalen nära patienten var att sjuksköterskan först 

dokumenterade på ett ”kladdpapper” som sedan fördes in i journalen, detta ledde bland 

annat till dubbeldokumentation (Stevenson et al., 2010). Längre tid för dokumentation 

kunde ge mindre tid för det direkta patientarbetet (Stevenson & Nilsson, 2012).  

 

 

2.4 Vikten av nytta och enkelhet i elektronisk journal 

Teknik ska vara ett hjälpmedel och stöd, inte ett hinder. Nyttan med den elektroniska 

journalen måste vara tydlig för användarna (Socialdepartementet, 2010). Huruvida 

distrikts- och sjuksköterskor tyckte att den elektroniska journalen var till nytta för 
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patienten styrde deras egna attityder till journalen och viljan att använda den (Nilsson et 

al., 2008 & De Veer et al., 2010). Nyttan med den elektroniska journalen behövde vara 

tydlig för distrikts- och sjuksköterskor för att den skulle kunna vara ett bra hjälpmedel i 

det dagliga arbetet (Nilsson et al., 2008). Flera studier visade att distrikts- och 

sjuksköterskor såg ett flertal fördelar med att använda elektronisk journal (Stevenson et 

al., 2012; Nilsson et al., 2008 & De Veer et al., 2010). Bland annat att flera kunde läsa 

och skriva i journalen samtidigt, vilket gjorde den mer tillgänglig, mindre mängd papper 

att hantera samt att medicinordinationerna blev tydligare (Stevenson et al., 2012).  

Förutom nyttan, var enkelheten eller användarvänligheten i den elektroniska journalen 

betydande för distrikts- och sjuksköterskor. Att själv kunna påverka sökord och 

dokumentera individanpassat var viktigt.” Förvalda” sökord uppfattades många gånger 

som för breda och inte passande för den enskilda individen. Att justera och göra 

dokumentationen individanpassad var krångligt och tog för lång tid. Vilket kunde leda 

till att sjuksköterskor uppfattade att den elektroniska journalen styrde alltför mycket av 

deras arbete (Stevenson et al., 2010). När systemen var enkla, användarvänliga och 

anpassade efter distriktssköterskornas behov förbättrade den deras arbete (Nilsson et al., 

2008).   

 

 

2.5 TAM = Technology Acceptance Model 

Teorin om TAM är en förklaringsmodell för användandet av informationsteknologiska 

system. Modellen förklarar hur yttre faktorer påverkar användarnas attityder och vilja 

att använda ett sådant system. De två faktorer som påverkar användarnas attityder och 

vilja är uppfattad nytta och uppfattad enkelhet med informationssystemet. Uppfattad 

nytta innefattar användarens uppfattning om till exempel kvaliteten på det arbete som 

utförs med hjälp av systemet eller om systemet innebär att användaren kan öka sin 

arbetsprestation. Den uppfattade nyttan påverkas också av menyer och ikoner i 

programmet, utbildning och kundsupport. Uppfattad enkelhet innefattar användarens 

uppfattning om systemet är enkelt att använda. Den uppfattade enkelheten påverkar 

också den uppfattade nyttan, genom att ett system som uppfattas som enkelt att använda 

till exempel kan göra att mer arbete kan utföras på samma tid. Uppfattad enkelhet spelar 

en stor roll för användarnas uppfattning om ett system. Men den uppfattade nyttan 
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spelar en ännu större roll. Om ett system uppfattas ha mycket hög nytta är användarna 

beredda att acceptera att det kan vara lite krångligt. Om systemet däremot är mycket 

enkelt att använda men har en låg grad av uppfattad nytta har det en negativ påverkan på 

användarnas vilja att använda systemet. Med hjälp av TAM kan ett system utvärderas 

och åtgärder kan sättas in för att öka den uppfattade nyttan och/eller enkelheten (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989). 

 

 

3 Problemformulering 

De elektroniska journalerna har funnits i flera år inom den kommunala och den 

landstingsdrivna hälso- och sjukvården. Nationellt sker ett förbättringsarbete för både 

tillgång till Internet och utveckling av säkra, sammanhållna journalsystem. Meningen är 

att den elektroniska journalen ska fungera som ett stöd i sjuksköterskans dagliga arbete 

och bidra till att patienten får en säker vård. Användandet av den elektroniska journalen 

innebär också möjligheter för utveckling och utvärdering av vården. För att nå upp till 

sin potential har ett flertal studier visat att den elektroniska journalen behöver utvecklas 

för att kunna bli ett bättre stöd, samt att det finns ett behov av ökad kunskap hos 

användarna. Att utvecklingen behöver ske i samarbete med sjuksköterskorna som 

använder journalen är tydligt. Säker vård och informatik ingår båda i sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Utveckling av den elektroniska journalen är därför en viktig del i 

patientsäkerhetsarbetet. Tidigare studier visar att elektronisk journal kan öka 

patientsäkerheten, men att problem finns i journalens utformning och funktioner. Dessa 

problem kan innebära ett hot mot säkerheten. Sjuksköterskor utgör en stor grupp av 

dagliga användare och samtidigt är den forskning som beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter av att använda den elektroniska journalen begränsad, särskilt inom 

hemsjukvården. Mycket av den forskning som finns är utförd omkring införandet av 

elektronisk journal, och inte så mycket efter att journalen har använts under en längre 

tid. Denna studie bidrar därför med ökad kunskap inom området.  
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4 Syfte  
 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors kunskap om och 

förståelse av att använda elektronisk journal i kommunal hemsjukvård. 

 

4.1 Frågeställningar 
 

 Vilken kunskap och förståelse har sjuksköterskor och distriktssköterskor i 

kommunal hemsjukvård när det gäller det dagliga arbetet med den elektroniska 

journalen cambio cosmic, inom områdena: tydlighet, dubbeldokumentation och 

överföringen av information mellan olika vårdgivare? 

 Anser sjuksköterskor och distriktssköterskor att de har tillräcklig kunskap om 

cambio cosmic funktioner? 

 Anses användandet av cambio cosmic bidra till en god och säker vård? 

 Anses cambio cosmic vara ett bra stöd i det dagliga arbetet? 

 

 
 

5 Metod 
 

5.1 Etisk rådgivning   

Innan studien startade gjordes först en etisk egengranskning enligt Etikkommittén 

Sydosts riktlinjer (Etikkommittén Sydost, 2015). Därefter skickades en ansökan till 

Etikkommittén Sydost för etisk rådgivning. I yttrandet från kommittén framkom att 

hanteringen av insamlad data behövde förtydligas i projektplanen, samt att 

informationsbrevet till deltagarna behövde omarbetas. Dessa åtgärder utfördes och 

klartecken från handleraren inhämtades innan studien genomfördes.   

 

 

 

5.2 Design 
Den här studiens ansats var kvantitativ då författarna undersökte distrikts- och 

sjuksköterskors mätbara kunskap om och förståelse av användandet av cambio cosmic i 

kommunal hemsjukvård (Kristensson, 2014 & Polit & Beck, 2012). Genom en 

kvantitativ ansats fanns även möjlighet till att undersöka samband eller skillnader 
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utefter de frågeställningar som fanns och det resultat som framkom. Målet var att 

studiens resultatet skulle kunna generaliseras, vilket är viktig i kvantitativ forskning. För 

den aktuella studien innebär det att resultatet kan vara giltigt även för en större grupp 

distrikts- och sjuksköterskor och inte enbart för de som studerats. Datainsamlingen av 

det empiriska materialet har genomförts med hjälp av frågeformulär, och resultatet 

framkom via statistiska analyser. Designen som valdes var en tvärsnittsstudie eftersom 

datainsamlingen gjordes vid ett tillfälle under en begränsad tid (Polit & Beck, 2012). 

Genom denna design kunde en bild av verkligheten ”här och nu” fångas (Kristensson, 

2014), vilket passade syftet för studien väl då kunskapen distrikts- och sjuksköterskor 

besatt var föränderlig. Då samtliga deltagare har befunnit sig i sin naturliga miljö och 

avsikten inte varit att ha kontroll eller utöva manipulation över deltagarna eller de 

faktorer som studerats, innebar detta att det var en icke-experimentell och beskrivande 

studie (Polit & Beck, 2012). 

 

 

5.3 Urval 
Studien har genomförts under våren 2015 i de kommuner i Kronobergs län där det 

elektroniska journalsystemet cambio cosmic (cc) används inom den kommunala 

hemsjukvården. Dessa kommuner var Uppvidinge, Lessebo, Markaryd, Ljungby och 

Älmhult. Cambio cosmic är ett informationsteknologiskt system för hälso- och 

sjukvården, som produceras av Cambio Healthcare Systems. Företaget tillhör de största 

leverantörena av e-hälsa i de nordiska länderna, och används av flera landsting och 

kommuner i Sverige (Cambio Healthcare Systems, u.å.). Cambio cosmic valdes för att 

detta var det journalsystem som användes av Landstinget Kronoberg samt i de flesta 

kommunerna i Kronobergs län. Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval och bestod 

av de sjuksköterskor och distriktssköterskor i nämnda kommuner som fanns på plats 

och ville delta när frågeformuläret delades ut (Polit & Beck, 2012). Urvalet gjordes på 

detta sätt eftersom tidsramen för denna magisteruppsats var snäv. Det totala antalet 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som var aktivt arbetande i den kommunala 

hemsjukvården i de aktuella kommunerna var 148 (N). Antalet för varje kommun var: 

Markaryd (n = 16), Uppvidinge (n = 23),  Lessebo (n = 21), Ljungby (n = 49), och 

Älmhult (n = 39). Av dessa 148 var det totalt 67 (n) personer som var närvarande och 

valde att delta i den här studien. Det externa bortfallet var 81 (n), av dessa var det endast 
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en deltagare som var närvarande vid mötet och som valde att inte delta. Antal distrikts- 

och sjuksköterskor som deltog i studien i respektive kommun var Markaryd (n = 5), 

Uppvidinge (n = 18), Lessebo (n = 10), Ljungby (n = 22) och Älmhult (n = 12).  

 

 

5.4 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom att deltagarna fått svara på frågor i ett frågeformulär. 

Frågeformuläret konstruerades av författarna utifrån de problemområden som beskrivits 

i bakgrund, problemformulering och syfte, samt teorin om TAM. Därefter testades 

frågeformuläret på en mindre grupp distrikts- och sjuksköterskor i Uppvidinge 

kommun. Testet gjordes för att få en uppfattning om formuläret mäter det som det var 

avsett att mäta, så kallad Face Validity (Polit & Beck, 2012). Testpersonerna fick svara 

på frågorna, ta ställning till och skriva kommentarer om frågorna var otydliga, kunde 

missuppfattas eller om det var någon fråga som de ansåg fattades. Fem frågeformulär 

skickades ut via mail, en lämnades personligen. Av dessa valde fyra deltagare att delta i 

testet av frågeformuläret. Granskning av dessa visade att deltagarna svarat med dubbla 

svar på ett par frågor. Informationstexten i frågeformuläret justerades därför och ett par 

frågor formulerades om (fråga om var deltagarna arbetar och hur de har fått utbildning i 

cc, se Frågeformulär i bilaga B) så att det blev tydligare att endast ett alternativ skulle 

fyllas i. 

Tillstånd till att utföra studien inhämtades från deltagarnas närmsta chef och den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan i respektive kommun. Kontakt togs med dessa 

personer via e-post eller telefonsamtal. Efter kontakt fick dessa skriftlig information om 

studiens syfte och utförande. Studiens projektplan, informationsbrev med förfrågan att 

delta i studien, samt frågeformulär bifogades med e-post innan undersökningen 

genomfördes. Förfrågan gjordes om undersökningen kunde genomföras vid ett möte där 

alla eller flertalet av distrikts- och sjuksköterskorna skulle närvara. Efter 

överenskommelse genomfördes därför undersökningen vid ett möte i respektive 

kommun. I alla kommuner utom en var detta ett möte som var bokat sedan tidigare 

(arbetsplatsmöte eller sjuksköterskemöte). I den femte kommunen bokades detta möte 

särskilt för den här undersökningen.  
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Vid undersökningstillfället fick deltagarna muntlig och skriftlig information via 

informationsbrevet, (se bilaga A) om studiens bakgrund, syfte och hur frågeformuläret 

skulle fylls i. Extra fokus lades på att informera om att deltagandet var frivilligt och 

anonymt. Frågeformuläret (som satt ihop med informationsbrevet) lämnades ut till 

deltagarna under ett möte, och samlades sedan in när de var ifyllda (Polit & Beck, 2012) 

(se bilaga B). 

 

 

5.5 Data-analys 

Analysen av det insamlade materialet gjordes med hjälp av statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics, version 22 (SPSS). Vilket är ett vanligt program att använda vid 

statistiska analyser (Polit & Beck, 2012). Analysmetoderna i SPSS är säkra eftersom de 

matematiska formlerna inte behöver matas in för hand, vilket minskar risken för att 

något blir fel (Wahlgren, 2012). Författarna fick genom IT-avdelningen på 

Linnéuniversitetet möjlighet att ladda ner detta program till en privat dator. Analysen 

utfördes dels med den privata datorn, och dels med en av universitetets datorer (där 

SPSS också fanns). Datamaterialet har sparats både i den privata datorn och i 

universitetets datasystem.   

Först kodades alla insamlade frågeformulär med ett unikt nummer (1 - 67), för att göra 

det möjligt att gå tillbaka till varje enskilt formulär och kontrollera om något blivit fel. 

Därefter startade inmatningen av all data i SPSS. Inmatningen gjordes med 

noggrannhet, och ett flertal stickprov kontrollerades under inmatningsprocessen. 

Skalnivå och namn på variablerna matades också in. I studien var alla variabler på 

nominal- eller ordinalskalan, så kallade kvalitativa eller diskreta variabler (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Svarsalternativen till variablerna på nominalnivå 

kodades mellan 1 och 5, beroende på hur många svarsalternativ som fanns. För 

variablerna på ordinalnivå kodades svarsalternativen också mellan 1 och 5 beroende på 

hur många svarsalternativ som fanns. Eftersom det på ordinalnivå finns en rangordning 

mellan svaren (Djurfeldt et al., 2010) kodades det mest positiva svaret med högst poäng, 

till exempel på frågan “ I vilken grad är den elektroniska journalen ett stöd i det dagliga 

arbetet?” “Hög” 3, “Medel” 2, “ Låg” 1. När det gällde frågan om ålder kodades 

svarsalternativen på så sätt att den yngsta åldersgruppen fick siffran 1, och den äldsta 

åldersgruppen fick siffran 5. Bortfall kodades som ej tillämpligt svar (97), oläsligt 

svar/ej svarat (98) och dubbelsvar (99) för samtliga frågor. Vilken kommun respektive 
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deltagare arbetade i fanns inte med på frågeformuläret. Författarna till den här studien 

hade dock lagt varje enskild kommuns frågeformulär i en egen mapp och därför kunde 

också deltagarnas kommuntillhörighet kodas. Koderna för detta var 1 till 5. 

Efter kodning och inmatning av all data utfördes först analyser med deskriptiv eller 

beskrivande statistik. Varje variabel analyserades var för sig genom redovisning av de 

olika värdena (antal och valid procent) i frekvenstabeller. Valid procent innebär att 

bortfallet är borttaget från procentfördelningen och endast de valida (giltiga) svaren är 

kvar. Sedan genomfördes en granskning av variablernas olika värden i frekvenstabeller 

vilket gav en uppfattning om var svarens tyngdpunkt låg. Olika stapeldiagram skapades 

för att tydliggöra svarsnyanser (Djurfeldt et al., 2010). För att säkerställa att analysen av 

data och avläsningen av tabeller och diagram gjorts korrekt har författarna följt 

anvisningarna enligt Wahlgren (2012).  

För att undersöka om samband mellan olika variabler fanns utfördes även bivariat 

analys, även om detta egentligen inte var syftet med den här studien. Variblerna för den 

bivariata analysen valdes ut efter granskning av frekvenstabellerna och författarnas 

bakgrundskunskap. Analysen gjordes med korstabeller, som därefter signifikanstestades 

med Chi2-test eftersom det passar till kvalitativa variabler som ej är normalfördelade. 

Risken att slumpen har inverkat mäts med p-värdet, som i denna studie måste gå över 

0,05 för att skillnaden ska anses vara statistiskt signifikant. Då de förväntade 

observationerna i några av tabellernas celler var alltför få påverkar det p-värdet i Chi2-

test och gör att det blir svårt att visa på signifikans. För att få en större skillnad mellan 

grupperna gjordes omgrupperingar och omkodning av variabelvärdena i en fråga 

(Djurfeldt et al., 2010). Svaren på frågan om vilken åldergrupp deltagarna tillhör 

kodades om så att det istället för fem åldersgrupper blev tre (21-40, 41-50, 51-70 år). 

Efter omkodningen gjordes ny korstabell och signifikanstest. 
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6 Resultat  
 

 

6.1 Bakgrundsfaktorer 

 

Tabell 1. Presentation av deltagarnas bakgrund gällande ålder, kön, yrkestitel, i vilken 

kommun, landsbygd eller stadsmiljö de arbetar i, arbetstimmar/vecka samt antal år de 

arbetat med cambio cosmic och hur de utbildats i cambio cosmic.  

Kön       n    Valid % Ålder      n    Valid % 

 Kvinna 60 92,3 21-30 år 7 10,6 

 Man 5 7,7 31-40 år 11 16,7 

 Internt bortfall  2   41-50 år 23 34,8 

 Totalt  67 100 51-60 år 18 27,3 

 Kommun      n     61-70 år 7 10,6 

 Ljungby 22   Internt bortfall  1   

 Uppvidinge 18   Totalt 67 100 

 Älmhult 12   Yrkestitel       n    Valid % 

 Lessebo 10   Sjuksköterska 46 70,8 

 Markaryd 5   Distriktssköterska 16 24,6 

 

Internt bortfall  0   

Annan specialist- 

utbildning 3 4,6 

 Totalt  67   Internt bortfall  2   

 

   

Totalt 67 100 

 Arbetar främst   n    Valid %  Arbetstimmar/vecka      n    Valid %  

på landsbygd 45 71,4 < 30 timmar 13         19,7 

 i stadsmiljö 18 28,6 > 30 timmar 53 80,3 

 Internt bortfall  4   Internt bortfall  1   

 Totalt  67 100 Totalt 67          100 

 År arbetade med 

cambio cosmic      n    Valid % 

Utbildats i cambio 

cosmic n  Valid % 

 < 1 år 2 3 av expert 25          43,1 

 1-2 år 5 7,6 av kollega 21 36,2 

 > 2 år 59 89,4 självlärd 12 20,7 

 Internt bortfall  1   Internt bortfall  9   

 Totalt  67 100 Totalt 67           100 

  

 

I studien deltog 67 personer från fem kommuner i Kronobergs län. Deltagarnas 

bakgrund presenteras i frekvenstabellen (Tabell 1). De allra flesta var kvinnor och i 

åldern 41-60 år. Det var fler som hade grundutbildning till sjuksköterska än som var 

distriktssköterskor eller hade annan specialistutbildning. Det var vanligast att deltagarna 

arbetade på landsbygden, men kommentarer visade att en del arbetade i både landsbygd 
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och stadsmiljö. Majoriteten hade arbetat med cambio cosmic (cc) i mer än två år. De 

flesta hade fått sin utbildning i cambio cosmic av någon expert eller av en kollega, men 

1/5 uppgav att de till största del var självlärda. De flesta deltagarna (ca 60%) arbetade i 

Ljungby eller Uppvidinge kommun. 

 

 

6.2 Kunskap om cambio cosmics funktioner 
 

Tabell 2. Självskattad kunskap om cambio cosmics funktioner, internt bortfall (n = 2). 

Tillräcklig kunskap om cambio 

cosmics funktioner       n Valid % 

Ja 38 58,5 

Nej 27 41,5 

Internt bortfall 2 

 Totalt 67 100 

 

 

I tabell 2 kan avläsas att drygt 40 % av alla deltagare ansåg att de inte hade tillräckliga 

kunskaper om cambio cosmics funktioner. När det gällde journalens funktioner var det 

flera deltagare som hade kommenterat att cambio cosmic behövde utvecklas och 

anpassas bättre till hemsjukvården, till exempel med fler sökord. 

 

 

 

6.3 Navigering i cambio cosmic 
Majoriteten av deltagarna (92,4 %) ansåg att det var medel, eller lätt att snabbt hitta 

information i cambio cosmic (figur 1). Figur 2 visar att majoriteten även ansåg att det 

var tydligt var olika uppgifter om patienten skulle skrivas i cambio cosmic. En deltagare 

gav som kommentar att det var ”Mycket bra att arbeta i cambio cosmic då det är lätt att 

hitta uppgifter rörande pat, helheten blir mycket bättre”. Negativ kommentar var att det 

var mycket moment och ”klick” för att navigera i journalen.   
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Figur 1. Deltagarnas skattning av om det är lätt, medel eller svårt att snabbt hitta den 

information som behövs i cambio cosmic. Valid Procent, internt bortfall (n = 1). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Deltagarnas skattning om det är tydligt eller otydligt var olika uppgifter om 

patienten ska skrivas i cambio cosmic. Valid Procent, internt bortfall (n = 2). 
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6.4 Läkemedelsordinationer  
 

 

Figur 3. Deltagarnas skattning av i vilken grad läkemedelslistan i cambio cosmic är 

uppdaterad. Valid Procent, internt bortfall (n = 1). 

 

 

De flesta av deltagarna ansåg att läkemedelslistan i cambio cosmic ”Ibland” var 

uppdaterad (Figur 3). Svaren ”Sällan” och ”Ibland” utgör tillsammans 80,3 % av 

svaren. En deltagare kommenterade att de flesta av hemsjukvårdspatienterna hade 

läkemedelslista i Pascal och att patientens läkemedelslista i cambio cosmic inte alltid 

överensstämmde med den. Pascal är ett elektroniskt nationellt ordinationsverktyg som 

används inom både kommunal och landstingsbedriven vård (Inera, 2015). En annan 

deltagare uttryckte ett önskemål om att läkemedelslistan automatiskt skulle uppdateras 

mellan dessa två system.   

 

 

 

6.5 Dubbeldokumentation 

Av deltagarna svarade 81,9 % att det ofta eller ibland förekom dubbeldokumentation i 

cambio cosmic där samma uppgift om patienten skrevs på fler än ett ställe i journalen 

(Figur 4) och 92,5 % svarade att det ofta eller ibland förekom dubbeldokumentation till 

andra system (Figur 5). Endast 7,6 % av deltagarna ansåg att det sällan förekom 

dubbeldokumentation mellan cambio cosmic och andra system (Figur 5). En deltagare 

kommenterade att det var mycket dubbeldokumentation mellan den sociala journalen 

och hälso- och sjukvårdsjournalen.  
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Figur 4. Deltagarnas skattning av förekomsten av dubbeldokumentation i cambio 

cosmic. Valid Procent, internt bortfall (n = 1).  

 

 

 

Figur 5. Deltagarnas skattning av förekomst av dubbeldokumentation där samma 

uppgifter skrivs i andra journalsystem och/eller register. Valid Procent, internt bortfall 

(n = 1). 

 

 

6.6 Informationsöverföring mellan olika vårdgivare 

De allra flesta deltagare svarade ”Oftast bra” (Figur 6) vid förfrågan hur 

informationsöverföringen fungerar mellan olika vårdgivare. Flera av deltagarna hade 

kommenterat att det var bra att de som arbetar i kommun och landsting kunde ta del av 

varandras anteckningar. Exempel på kommentar var: ”Mycket positivt med samma 

journalsystem som landstinget, lätt att komma åt info från båda håll”. En del 
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kommenterade också att de tyckte att informationsöverföringen mellan kommun och 

landsting när en patient var inlagd på sjukhus fungerade mycket bra tack vare Linken 

(en sammanhållande länk i cambio cosmic mellan sjukhus, kommun och primärvård, 

som används vid vårdplanering). Några hade kommenterat att de även önskade ta del av 

psykiatrins anteckningar (efter samtycke från patienten).  

 

 

 

Figur 6. Deltagarnas skattning av hur informationsöverföringen mellan olika vårdgivare 

(t ex landsting och kommun) fungerar. Valid Procent, internt bortfall (n = 1). 

 

 

6.7 Tillgång till cambio cosmic vid hembesök 
 

 

Figur 7. Presentation av om möjlighet att ha tillgång till cambio cosmic vid hembesök 

finns. Valid Procent, internt bortfall (n = 3).  
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Figur 8. Deltagarnas skattning om behov finns av att ha tillgång till cambio cosmic vid 

hembesök. Valid Procent, internt bortfall (n = 3).  

 

 

Figur 7 visar att majoriteten av deltagarna inte hade tillgång till cambio cosmic vid 

hembesök hos patienten och Figur 8 visar att majoriteten ansåg att det fanns behov av 

detta. Exempel på kommentar från en deltagare ”när personal på boende eller 

hemtjänst larmar och jag som ssk åker dit akut och inte har möjlighet att läsa journalen 

innan finns ett behov av att komma åt journalen även hemma”. 

 

 

6.8 Helhetsbedömning av cambio cosmic 
Deltagarna har fått skatta cambio cosmics grad av att bidra till en god och säker vård 

och om den var ett stöd i det dagliga arbetet, med hög, medel eller låg. Ingen av 

deltagarna skattade lågt vare sig i frågan om journalen bidrog till en god och säker vård 

(figur 9) eller var ett stöd i det dagliga arbetet (figur 10). Bland deltagarnas 

kommentarer framkom dock något som kunde ses som en patientsäkerhetsrisk ”vi får 

alltid upp samtliga vårdplaner både aktuella och inaktuella och måste göra aktivt val 

för att se aktuella - risk att man läser fel”. En deltagare poängterade även 

patientsäkerhetsrisken med att andra vårdgivare hade andra system och att 

läkemedelslista eller annan information inte överfördes och uppdaterades. Andra 

kommentarer som framkom var att det var svårt att åtgärda brister eller fel i systemet, 

och de hade svårt att veta vem de skulle vända sig till för att få förbättringar utförda i 

systemet. De hade svårt att förklara problemen för it-tekniker då de inte hade 

sjukvårdsutbildning och viceversa. 
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Figur 9. Deltagarnas skattning av i vilken grad cambio cosmic bidrar till en god och 

säker vård. Valid procent, internt bortfall (n = 1). 

 

 

 

 

 
Figur 10. Deltagarnas skattning av i vilken grad cambio cosmic är ett stöd i det dagliga 

arbetet. Valid Procent, internt bortfall (n =1). 

 

 

Figur 11 visar att 76,1 % ansåg att det ofta eller ibland förekom problem med långsam 

uppkoppling, att datorn “hängde sig” eller andra systemfel. Det var 22,7 % som ansåg 

att det sällan förekom problem.  
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Figur 11. Förekomst av problem i cambio cosmic med långsam uppkoppling, datorn 

"hänger sig" eller andra systemfel. Valid procent, internt bortfall (n = 1). 

 

 

 

6.9 Sambandsanalyser om navigering i cambio cosmic 

 

6.9.1 Samband mellan åldersgrupper och tydlighet att skriva i cambio cosmic 

 

Tabell 3. Åldersgruppers samband med om det är tydligt/otydligt att veta var 

information om patienten ska skrivas i cambio cosmic. Antal, internt bortfall (n = 2), * 1 

cell (16,7%) har ett värde mindre än 5. 

Åldersgruppers samband med om det är tydligt/otydligt 

att veta var information om patienten ska skrivas i 

cambio cosmic.  

Var information ska skrivas är: 

   

Total 

 

          Otydligt       Tydligt 

    

   

 Chi2-test 

Åldersgrupper 21-40 år Antal 4 14 18 ,030* 

41-50 Antal 10 12 22  

51-70 Antal 3 22 25  

Total Antal 17 48 65  

 

 

Tabell 3 visar en undersöning av samband mellan åldersgrupper och om det var tydligt 

eller otydligt att veta var i journalen olika uppgifter om patienten skulle skrivas. I 

åldersgruppen 51-70 år ansåg 88 % att det var tydligt var uppgifterna skulle skrivas, i 
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åldersgruppen 21-40 år ansåg 77 % detta och i åldersgruppen 41-50 var det 54,5 % som 

ansåg att det var tydligt var information skulle skrivas i journalen. Bland de yngsta och 

de äldsta deltagarna var det därmed fler som ansåg att det var tydligt att veta var i 

journalen olika uppgifter skulle skrivas, än i åldersgruppen 41-50 år. I den senare 

åldersgruppen var det fler än vad som kunde förväntas som tyckte att det var otydligt, 

medan det var tvärtom i åldersgruppen 51-70.  

 

 

6.9.2 Samband mellan tydlighet att skriva i cambio cosmic och att snabbt hitta 
information i cambio cosmic 

I Tabell 4 kan det avläsas att största delen av de som ansåg att det var tydligt att veta var 

information skulle skrivas även ansåg att det var medel eller lätt att snabbt hitta 

information. Korstabellen kan visa på ett samband mellan tydlighet och att det var 

lätt/medel att hitta i journalen. Säkerställt statistiskt signifikant samband mellan dessa 

finns inte då det var för få deltagarsvar till vissa svarsalternativ.  

 

 

 

Tabell 4. Samband mellan tydlighet/otydlighet var information ska skrivas och att 

snabbt hitta information i cambio cosmic. Antal, internt bortfall (n = 2), * 2 celler 

(33,3%) har ett värde mindre än 5. 

 

Samband mellan om det är tydligt/otydligt var 

information ska skrivas i cambio cosmic och att snabbt 

hitta information i cambio cosmic  

Att hitta i cambio cosmic är: 

    Total 

 

      Svårt       Medel          Lätt 

 

 

   Chi2-test 

Var information ska 

skrivas i cambio cosmic är: 

Otydligt Antal 3 13 1 17 ,006* 

Tydligt Antal  2 24 22 48  

Total Antal  
5 37 23 65 

 

 

 

 

7 Diskussion 

 

7.1 Etiska aspekter 
I den här studien har de etiska övervägandena utgått från tre principer ur The Belmont 

Report: nytta, respekt för människovärdet och rättvisa (Polit & Beck, 2012). Principen 

om nytta handlar om att studien ska vara till nytta antingen för deltagarna eller för 
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andra. Deltagarna får inte skadas eller fara illa, och deras medverkan måste vara 

nödvändig för att uppnå studiens syfte. De måste också känna sig säkra på att 

information inte kommer att användas emot dem. Deltagarna måste lämna sitt samtycke 

till att delta och detta samtycke gäller endast denna studie (Ibid.). Utifrån den här 

studiens syfte anses det att studien var till nytta både för deltagarna och för andra som 

arbetar eller kommer att arbeta med cambio cosmic eller andra elektroniska 

journalsystem. Deltagarnas medverkan var nödvändig för att studien skulle kunna 

genomföras. Det fanns ingen större risk för att deltagarna skulle kunna ta skada eller att 

den information som de lämnade har kunnat användas emot dem eftersom allt insamlat 

material hanterades konfidentiellt. 

Samtycke till studien lämnades när deltagarna tackade ja till att fylla i frågeformuläret. 

Enligt Polit och Beck (2012) är självbestämmanderätten och rätten att få full 

information om studien grunden för informerat samtycke. Här kommer principen om 

respekt för människovärdet in. Vilket innebar att deltagandet i studien var frivilligt, och 

deltagarna som valde att inte delta inte blev illa behandlade. Det innebar också att 

deltagarna hade rätt att ställa egna frågor, vägra svara på frågor och avsluta sitt 

deltagande när som helst. Deltagarna tvingades heller inte att delta genom hot eller 

lockelse om belöning. Deltagarna hade rätt att få full information om studien, vetskap 

om forskarens ansvar och risker och fördelar med deltagandet i studien (Ibid.). Eftersom 

författarna till studien personligen delade ut frågeformulären har deltagarna fått både 

muntlig och skriftlig information om studiens syfte, och om att det var frivilligt att 

delta. Deltagarna hade också möjlighet att ställa frågor direkt till författarna. 

Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval, vilket är beskrivet ovan. Alla deltagare som 

kom till kommunernas respektive möte hade lika stor möjlighet att välja att delta i 

studien. Urvalet bedöms därför ha skett på ett för deltagarna rättvist sätt. Deltagandet i 

studien bedöms inte ha stört deltagarna liv särskilt mycket eftersom det endast tog ca 5-

10 minuter att fylla i frågeformuläret. Frågeformulären har förvarats i författarnas hem 

och inga obehöriga har haft tillgång till dem. Vid analysen av resultat har materialet 

förvarats dels i en privat dator och dels i universitetets datasystem, vilket innebär att 

obehöriga inte heller har haft tillgång till detta material. Förutom författarna var det 

endast handledaren som också har haft tillgång till materialet. Efter genomförandet av 

studier på grund- eller avancerad nivå måste källmaterialet enligt Etikkommittén Sydost 

(2014) förstöras, vilket också har skett med materialet till den här studien. 



  
 

- 26 - 

7.2 Metod-diskussion   

 

7.2.1 Studiens design 

Målet med den här studien var att undersöka deltagarnas kunskap om och förståelse av 

att använda den elektroniska journalen cambio cosmic i kommunal hemsjukvård. Därför 

valdes en kvantitativ ansats. Risken med denna ansats var att problemmet beskrevs på 

ett alltför smalt sätt och att viktiga insikter missades (Polit & Beck, 2012). Eftersom 

fördjupad insikt inte var målet med studien passar den valda ansatsen bra. Studien var 

icke-experimentell och beskrivande vilket innebar att kausalitet inte kunde påvisas. 

Risken var dock att variabler som verkade ha samband med varandra kanske inte hade 

det, eller samband kanske fanns men det var svårt att veta på vilket sätt variablerna 

påverkade varandra. För att kunna säga att en variabel påverkar en annan behöver det 

finnas logiska bevis för att den ena variabeln inträffade före den andra i tid, samt att det 

finns övertygande teoretiska bevis för detta samband. Då studien genomfördes under en 

begränsad tid var fördelen med en tvärsnittsstudie att den var tidsbesparande jämfört 

med att göra en longitudinell studie (Ibid.). Resultatet som framkom gav en beskrivning 

av distrikts- och sjuksköterskors kunskap om och förståelse av att använda cambio 

cosmic vid en viss tidpunkt.  

 

7.2.2 Urval 

Bekvämlighetsurval har tillämpas i denna studie. Vilket är den svagaste formen av urval 

när det gäller validitet. Trots detta är bekvämlighetsurval den metod som oftast används 

av många forskare. Att ha ett representativt urval är viktigt för att resultatet ska kunna 

generaliseras (Polit & Beck, 2012). Med bekvämlighetsurval fanns risken att urvalet 

blev skevt mot populationen. Distrikts- och sjuksköterskor från flera kommuner har fått 

möjlighet att delta i studien, vilket minskade risken för skevt urval (Kristensson, 2014). 

Studien utfördes under en begränsad tid och detta var ytterligare en anledning till att 

bekvämlighetsurval användes eftersom det var ett enkelt sätt att på kort tid få tag på 

många deltagare (Ibid.). Därför ansågs bekvämlighetsurval passa bäst för den här 

studien.  

Ett flertal bakgrundsfrågor ställdes till deltagarna, om till exempel kön, ålder, yrkestitel. 

I frekvenstabellen över deltagarnas bakgrundsfaktorer (Tabell 1) går det därför att få en 

uppfattning om sammansättningen av gruppen. Däremot ställdes ingen fråga om 
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deltagarna främst arbetar dag, kväll eller natt. Därför går det inte att veta om till 

exempel nattarbetare är över- eller underrepresenterade i urvalet, vilket skulle kunna 

påverka resultatet (Djurfeldt et al., 2010). I en studie med variabler på en högre nivå 

hade det varit möjligt att beräkna urvalsfel genom att till exempel räkna ut medelvärdets 

medelfel. Men eftersom variablerna i den här studien var på nominal- och ordinalnivå 

gick det inte att räkna ut medelvärdet. Vilket innebar att medelfelet inte kan räknas ut 

(Ibid.).  

 

Antalet deltagare från respektive kommun varierade mellan 5 (n), och 22 (n). Vilket 

innebar att vissa kommuner hade färre deltagare än andra. Detta kan leda till att 

resultatet från dessa kommuner riskerar att vara skevt, och ökar också risken för att 

deltagarnas anonymitet hotas. Datan har därför inte redvisats kommunvis. Vid ett litet 

urval finns också risken att en skillnad som finns i populationen inte upptäcks i urvalet, 

så kallat typ 2-fel (Kristensson, 2014). 

 

För att minska borfallet och få ett så stort urval som möjligt under den tid som avsatts 

för datainsamlingen delades frågeformulären ut vid möten som för de allra flesta 

deltagarna var planerade sedan tidigare (Djurfeldt et al, 2010). För att ytterligare öka 

svarsfrekvensen delade författarna personligen ut frågeformulären (Polit & Beck, 2012). 

Det externa bortfallet var 81 (n) personer men av de som närvarade vid mötena i de 

respektive kommunerna var det endast en person (n = 1) som valde att inte deltaga i 

studien. Vilket innebar att de olika åtgärdena som utfördes för att minska bortfallet 

verkade ha haft bra effekt. Det interna bortfallet var också litet. Därför har ingen analys 

av vilka deltagare som ingår i bortfallet utförts (Kristensson, 2014). Det interna bortfall 

som fanns kodades vid analysen med olika koder beroende på orsaken till bortfall (se 

Metod). I resultatet har det, eftersom det var litet, redovisats endast som ”internt 

bortfall” vid varje tabell eller figur.  

 

7.2.3 Datainsamling 

Frågeformuläret som användes i studien konstruerades av författarna eftersom inget 

annat frågeformulär som passar till den här studiens syfte har hittats. För att minska 

risken för felkällor och få fram det resultat som eftersöks har frågeformuläret utformats 

utifrån syftet, frågeställningarna, tidigare forskning inom detta område, samt från teorin 
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om TAM, vilken är beskriven i Bakgrund (Polit & Beck, 2012). TAM var en passande 

teori som belyser attityder och viljan att använda informationsteknologiska system och 

användes för att tydliggöra vad som undersöktes i studien (Ibid.). Formuläret 

utformades så strukturerat som möjligt med få och tydliga frågor och svarsalternativ. 

Detta eftersom få svarsalternativ ger större differentiering (skillnad) mellan 

respondenternas svar (Djurfeldt et al., 2010). På de allra flesta frågorna valde de allra 

flesta av deltagarna endast ett svarsalternativ. I frågan om hur deltagarna fått sin 

kunskap i cambio cosmic var det åtta som gav dubbla svar, vilket innebar att frågan 

antagligen var mer otydlig än de andra frågorna. I frågan om deltagarna tycker att de har 

tillräcklig kunskap om journalens funktioner var det inte stor marginal mellan 

svarsfrekvensen i ja och nej. Om antalet deltagare hade varit större kanske det hade varit 

möjligt att få en större skillnad mellan svaren i frågan vilket gett ett mera tydligt 

resultat. I slutet av frågeformuläret fanns möjlighet för deltagarna att ge kommentarer 

till frågorna. Flera (n = 22) gjorde detta, men inte alla. Genom att kommentera fick 

deltagarna möjlighet att förtydliga eller förklara vilket visade sig vara ett bra 

kompliment till frågeformulärets slutna frågor (Kristensson, 2014). Eftersom 

kommenterandet var frivilligt var det svårt att veta om de som inte kommenterat var av 

samma åsikter som de som hade kommenterat.  

För att testa om frågeformuläret mätte det som det var avsett att mäta (validitet) gjordes 

innan studien började ett test av formuläret i en mindre grupp, så kallad Face Validity 

(Polit & Beck, 2012). För att öka frågeformulärets validitet gjordes mindre ändringar i 

formuläret efter detta test, vilka har beskrivits i Metod-delen. Att författarna inte testat 

frågeformuläret avseende andra former av validitet eller reliabilitet kan påverka dessa 

negativt, men Face Validity visade ändå att frågeformuläret mätte det som den var 

avsett att mäta. Tidsramen för studien har dock inte tillåtit större och upprepade tester 

av frågeformuläret. Det fanns heller inte någon tidigare studie med ett frågeformulär 

som kunde användas för att svara på syftet och frågeställningarna i den här studien och 

därför valde författarna att själva konstruera frågeformuläret. 

Att använda ett frågeformulär i studien har givit flera fördelar. Bland annat att 

frågeformuläret var mer kostnadseffektivt och en större andel deltagare kunnde nås på 

en kortare tid jämfört med om intervjuer använts för datainsamlingen. Andra fördelar 

var att anonymiteten blev hög och att författarnas påverkan på deltagarnas svar blev 

mycket mindre än vid en intervju (Polit & Beck, 2012.). Eftersom författarna 

personligen delade ut frågeformulären blev inte anonymiteten total i den är studien. 
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Författarna har dock inte kunnat veta vilken person som fyllde i varje enskilt formulär, 

och har därför inte heller kunnat koppla något av formulären till någon av de enskilda 

deltagarna. Det går heller inte att utesluta att deltagarna påverkades av författarnas 

närvaro vid datainsamlingen, även om författarna höll sig i bakgrunden under tiden 

deltagarna fyllde i formulären. Nackdelarna med frågeformulär jämfört med intervjuer 

var att risken för bortfall var större, deltagarna kunde ha problem med att förstå och 

fylla i formuläret rätt och svaren kunde bli ytliga eller helt utebli på vissa frågor. 

Kontroll över urvalet kan också bli sämre, samt att deltagarna inte alltid kan observeras 

(Ibid.). Dessa nackdelar uppvägdes delvis av att författarna var närvarande vid 

datainsamlingen eftersom deltagarna hade möjlighet att direkt ställa frågor om det var 

något som de inte förstod. Detta gjorde också att författarna kunde observera deltagarna 

vid datainsamlingen. En observation som gjordes var att om en eller flera av deltagarna 

började skriva under de frivilliga kommentarerna i slutet av formuläret, var det oftast 

flera som också började skriva. Men om ingen började, var det oftast inte någon som 

skrev kommentarer. Bland de distrikts- och sjuksköterskor som var närvarande vid 

mötena var det endast en person som valde att inte delta. Antagligen påverkades 

svarsfrekvensen positivt av att författarna personligen var på plats när formulären 

fylldes i (Ibid.). Fördelarna med den valda metoden får därför anses överväga 

nackdelarna i den här studien. 

 

7.2.4 Data-analys 

Vid analysen användes statistikprogrammet SPSS, vilket gjorde att risken för att 

analyserna blev fel minskade eftersom formlerna inte behöver matas in (Wahlgren, 

2012). För att minska risken för inmatningsfel utfördes inmatningen av data under 

noggrannhet. Slumpmässliga stickprov gjordes för att kontrollera den inmatade datan 

gentemot frågeformuläret (Djurfeldt et al., 2010), vilket ökar studiens validitet 

(Kristensson, 2014). Stickprovskontrollerna var möjliga att utföra tack vare kodningen 

av varje frågeformulär.  

Analysen av den insamlade datan gjordes med hjälp av beskrivande statistik eftersom 

variablerna var på nominal- och ordinalskalan. Vilket innebar begränsningar i vilka 

analyser som kunde göras jämfört med kvantitativa variabler (Djurfeldt et al., 2010). 

Hade andra skalor använts hade ett större analysarbete kunnat genomföras. Risken med 

att använda variabler på en högre nivå var att utformningen av svarsskalor, till exempel 
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Likert Scale, till frågeformulär är svårt och kräver kompetens och gedigna tester (Polit 

& Beck, 2012), vilket inte fanns möjlighet till i den här studien. Valet av nominal- och 

ordinalskalor gjordes på grund av att dessa var enklare att använda och minskade risken 

för fel i analysarbetet och avläsning av resultatet (Djurfeldt et al., 2010). Den 

beskrivande statistiken redovisades i studien i form av tabeller och diagram där 

deltagarnas svar på de olika frågorna tydliggjordes. I Tabell 1 och Tabell 2 redovisas 

antal och valid procent. I övriga figurer (stapeldiagram) redovisades resultatet endast i 

valid procent. Anledningen till detta var att det interna borfallet var litet, och därför 

ansågs det bäst att redovisa procenttalen för de som givit giltiga svar på frågorna. Den 

valida procenten var därför den mest användbara för tolkning av tabellerna (Ibid.). 

Under varje figur är det angivet att redovisningen gäller valid procent, och det interna 

bortfallet är ockå redovisat.  

När tabeller och diagram studerades väcktes en del frågor om samband mellan olika 

variabler (Djurfeldt et al., 2010), trots att det inte ingick i syftet med studien. Därför 

utfördes också analystisk statistik med hjälp av korstabeller och Chi2-test för en del av 

variablerna. Även vid den analytiska statistiken satte varibelvärdenas skalnivå gränser 

för vad som kunde utföras. Korstabeller testades med Chi2-test vilka visade på statistisk 

signifikans. I korstabellen där ”Var olika uppgifter om patienten ska skrivas” jämfördes 

med ”Hur det är att snabbt hitta rätt information” visade testet på signifikans, men 

eftersom antalet svar i flera av cellerna var under fem var det svårt att nå signifikans. 

Testerna kunde inte heller säga något om sambandet var starkt eller svagt, endast att det 

fanns ett samband. I den andra korstabellen där de omkodade ”Åldersgrupperna” 

jämfördes med ”Var olika uppgifter om patienten ska skrivas” var det endast ett mindre 

antal celler som hade under fem svar, och därför påverkades inte p-värdet av detta 

(Djurfeldt et al., 2010).  

 

 

7.3 Resultat-diskussion  

 
7.3.1 Sammanfattning av huvudfynden i resultatet 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors kunskap 

om och förståelse av att använda elektronisk journal i kommunal hemsjukvård. Med 

frågeställningar som rörde bland annat områdena: tydlighet, dubbeldokumentation, 
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informationsöverföring, kunskap och om cambio cosmic bidrog till en säker och god 

vård.   

Resultatet visade på flera fördelar med cambio cosmic: att den ansågs bidra till en säker 

vård, var ett bra stöd i det dagliga arbetet och tillät bra informationsöverföring mellan 

olika vårdgivare. Det ansågs vara tydligt och lätt att navigera i journalen, detta trots att 

cirka hälften inte hade tillräckliga kunskaper om journalens funktioner. Nackdelar som 

framkom var att tillgång till journalen vid hembesök inte fanns, trots att det fanns 

behov. Av deltagarna var det 1/4 som uppgav att läkemedelslistan sällan var uppdaterad. 

Dubbeldokumentation mellan andra system och problem med uppkoppling var vanligt.  

 

7.3.2 Diskussion av huvudfynden i resultatet 

De flesta deltagarna ansåg att det inte var svårt att hitta rätt i journalen, eftersom de flesta 

ansåg att det var tydligt var olika uppgifter om patienten skulle skrivas, och att det inte var 

så svårt att snabbt hitta rätt information. Resultatet i studien står därmed i motsats till 

tidigare forskning, vilken har visat att den information sjuksköterskor behöver ofta var 

utspridd över journalen och att det var otydligt var information skulle skrivas 

(Stevenson et al., 2010 & Stevenson et al., 2012). En möjlig förklaring till skillnaderna 

skulle kunna vara att den här studien utfördes enbart inom hemsjukvården. Där flertalet 

av besöken ofta sker hos patienter som redan har en etablerad långvarig vårdrelation till 

distrikts- och sjuksköterskorna i hemsjukvården. Tidigare forskning är i största delen 

utförd inom akutsjukvård. Inga följdfrågor kunde heller ställas till deltagarna om att 

hitta i journalen och journalens tydlighet. Att det är enkelt att hitta i ett 

informationsteknologiskt system är något som har visat sig ha en positiv påverkan på 

användarnas vilja att använda systemet (Davis et al., 1989). Vilket innebär att resultatet 

får tolkas som att deltagarna ansåg att det var relativt enkelt att hitta och tydligt var 

information ska skrivas bidrog på ett positivt sätt till deras inställning till journalen.  

 

Dubbeldokumentation var ofta förekommande mellan cambio cosmic och andra system. 

Andra system kunde till exempel vara den sociala dokumentation som 

hemtjänstpersonalen använder, eller kvalitetsregister. Dokumentation av exakt samma 

uppgifter både i journalen och i ett kvalitetsregister tar extra tid jämfört med att endast 

dokumentera i journalen. Vilket kan göra att tiden för direkt patientarbete minskar 

(Stevenson et al., 2012). Ytterligare en risk är att informationen kanske bara hamnar i 
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kvalitetsregistret och inte i journalen (Sävenstedt & Florin, 2013), vilket kan leda till att 

viktig information om patienten förloras. Om patientuppgifterna skulle kunna överföras 

automatiskt till kvalitetsregistren skulle detta spara mycket tid och säkerheten i 

överföringen skulle öka (Scandurra, 2013). Det finns dock fortfarande en del hinder för 

att en automatisk överföring ska kunna bli verklig. Dels handlar det om att 

standardiseringen av språket måste utvecklas mer, men också om att det finns en del 

lagliga hinder (Ibid.). Dubbeldokumentation i cambio cosmic var inte lika vanligt, vilket 

får ses som något positivt.  

 

Ungefär hälften av deltagarna ansåg att de hade tillräcklig kunskap om journalens 

funktioner, vilket är positivt. Den andra hälften ansåg dock att de inte hade tillräcklig 

kunskap om journalens funktioner. Vilket är anmärkningsvärt eftersom användningen 

av journalen kan vara kopplad till patientsäkerheten. Det verkar vara så att det finns 

brister i deltagarnas kunskap i e-hälsa. Både forskare och flera instanser inom svensk 

hälso- och sjukvård är eniga om att bra kunskap inom e-hälsa är nödvändigt i dagens 

samhälle (Svensk sjuksköterskeförening, 2012; Socialdepartementet, 2010; Scandurra, 

2013 & Nilsson et al., 2008). Ansvaret för att utbilda personalen ligger på vårdgivaren 

(SFS 2010:659). Att var femte deltagare uppgav att de var självlärda i cambio cosmic 

och att ungefär hälften av deltagarna ansåg sig sakna tillräcklig kunskap om journalen 

får ses som en brist i kommunernas utbildning och uppföljning av personalens kunskap i 

cambio cosmic.  

 

Av deltagarna uppgav 1/4  att läkemedelslistorna sällan var uppdaterade. 

Svarsalternativen ”sällan” och ”ibland” utgjorde tillsammans ca 80 % av alla svar på 

frågan om läkemedelslistan i cambio cosmic var uppdaterad. Vilket är ett stort hot mot 

patientsäkerheten. Förklarande kommentarer till frågan visade att cambio cosmics 

läkemedelslista inte var uppdaterad då patienterna hade en uppdaterad läkemedelslista i 

ordinationsverktyget Pascal. Problem med icke-aktuella läkemedel som finns kvar på 

läkemedelslistan har också beskrivits i tidigare forskning (Hammar et al., 2014). 

Misstag att titta på fel lista borde kunna inträffa framförallt vid överföring av 

information mellan olika vårdgivare, med konsekvenser för patienten och dennes 

behandling. En patient ska inte behöva utsättas för risken att drabbas av en vårdskada på 

grund av misstag som hade kunnat undvikas (Andersson, 2013). I detta fall en 

läkemedelslista som inte är uppdaterad, innehar eventuella felaktiga 
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läkemedelsordinationer eller ej aktuella ordinationer. Forskning har dessutom visat att 

biverkningar av läkemedel orsakar fem procent av alla sjukhusinläggningar 

(Kongakaew et al., 2008). Målet med patientens läkemedelsbehandling är att den ska 

vara ändamålsenlig och i normal användning inte ge skadeverkningar (SFS 1992:859). I 

sjuksköterskans ansvarsområde ligger att ifrågasätta oklara läkemedelsordinationer och 

följa upp patientens tillstånd efter behandling (Socialstyrelsen, 2005). Svårigheter 

uppstår när läkemedelslistan inte är uppdaterad och när ordinationer som inte är aktuella 

längre finns kvar på läkemedelslistan. I kommunal hemsjukvård har distriktssköterskan, 

sjuksköterskan eller läkaren som ansvarar för patientens vård, ansvar för att aktuella 

läkemedelsordinationer finns samlade på en läkemedelslista (eller annan 

ordinationshandling) (SOSFS 2000:1). En del i säkerhetsarbetet med 

informationssystem är att arbeta med standardisering och tvingande funktioner så att 

vårdpersonalen inte ska behöva arbeta “efter minnet” (Barnsteiner, 2013). Nu ligger 

ansvaret på varje enskild distrikts- och sjuksköterska att komma ihåg att noggrant 

kontrollera att information om läkemedelsordinationer inhämtas från en uppdaterad 

lista. Vilket i pressade situationer eller i störande arbetssituationer kan leda till att 

misstag görs (Barnsteiner, 2013). Utvecklingen av gemensamma läkemedelslistor måste 

utgå både från användarnas behov och IT-säkerhet. De gemensamma läkemedelslistorna 

måste först testas i en mindre grupp och kontinuerligt utvärderas (Hammar et al., 2014). 

Distrikts- och sjuksköterskor behöver kunna lita på att läkemedelslistan är uppdaterad 

och korrekt. En uppdaterad lista är avgörande för att kunna säkerställa att patienten får 

rätt behandling, då läkemedel kan orsaka både inläggningar och dödsfall (Wester et al., 

2008 & Kongakaew et al., 2008). Säkerhetsarbete inom detta är av största vikt och 

måste utföras av alla aktörer i vårdkedjan. Samtidigt måste utvecklingen framskrida så 

att säkra integrerade läkemedelssystem utvecklas.   

 

Att få deltagare angett att tillgång till elektronisk journal fanns vid hembesök i 

Kronobergs län borde inte förvåna då endast sex procent av Sveriges kommuner har 

tillgång mobil elektronisk journal (Socialstyrelsen, 2014). Varför fanns inte tillgång till 

elektronisk journal när över 80 % av deltagarna ansåg att det fanns behov för det? 

Tidigare forskning har visat att tillgång till elektronisk journal bidrog till en säkrare vård 

(Nilsson et al., 2008; De Veer et al., 2010 & Johansson, 2012) och sparade tid 

(Johansson, 2012). Att i hemsjukvården inte ha tillgång till information när den behövs 

har visat sig sätta distrikts- och sjuksköterskor i en sits där de varit tvungna att ta beslut 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wester%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wester%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070216
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om vård utan tillräcklig information (Johansson, 2012). Regeringens målsättning från 

2011 var att Sverige ”ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter” (Näringsdepartementet, 2011). För att möjliggöra detta ansåg regeringen 

också att både de digitala tjänsterna och infrastrukturen med bredband och telefoni 

behövde utvecklas (Ibid.). Nu, fyra år senare har fortfarande de flesta distrikts- och 

sjuksköterskor i hemsjukvården i Kronobergs län inte möjlighet att ta hjälp av journalen 

vid hembesök. Att inte ha tillång till den information som behövs kan utsätta patienten 

för risken att få felaktig information och felaktiga omvårdnadsåtgärder vilket kan ge 

konsekvenser för individens välbefinnande och hälsa, men även påverka distrikts- och 

sjuksköterskors arbetsvillkor negativt. Allvarliga misstag kan leda till att sjuksköterskor 

får skuldkänslor och oroar sig för straff (Barnsteiner, 2013).  

 

De allra flesta deltagarna ansåg att cambio cosmic i hög grad bidrog till en god och 

säker vård, samt ansåg att cambio cosmic i hög grad var ett bra stöd i det dagliga 

arbetet. Vilket tolkas som att användarna ansåg att den uppfattade nyttan med cambio 

cosmic var hög. Enligt teorin om TAM är det viktigt att ett informationsteknologiskt 

system är enkelt att använda, men ännu viktigare är användarnas uppfattade nytta av 

systemet (Davis et al., 1989). De problem som framkom i resultatet med till exempel 

uppkoppling, dubbeldokumentation, och brister i uppdateringen av läkemedelslistan 

skulle kunna tolkas som faktorer som påverkade deltagarnas uppfattning om enkelheten 

i att använda systemet, eftersom det var faktorer som kan göra det dagliga arbetet 

krångligare. Majoriteten av deltagarna såg ändå fler fördelar än nackdelar med cambio 

cosmic. Flera deltagare hade i kommentarerna nämnt fördelen med att ha samma 

journalsystem som landstinget eftersom det gjorde det lättare för personal i kommun 

och landsting att ta del av information från varandra. De allra flesta hade också uppgivit 

att informationsöverföringen mellan olika vårdgivare oftast fungerade bra. Enligt TAM- 

teorin kan användarna acceptera att ett system har brister i den uppfattade enkelheten 

om de anser att den uppfattade nyttan är hög (Davis et al., 1989). Vilket skulle kunna 

vara anledningen till att de flesta deltagarna uppfattade att cambio cosmic i hög grad var 

ett bra stöd i det dagliga arbetet och bidrog till en god och säker vård. Forskning har 

också visat att säkerheten i vården ökar när hälso- och sjukvårdspersonal arbetar med en 

elektronisk journal (Nilsson et al., 2008 & De Veer et al., 2010).  
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7.3.3 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

Patientsäkerhetsproblemen som framkom i den här studien, med till exempel 

uppdateringen av läkemedelslistan, är sådant som egentligen inte borde accepteras. En 

av förutsättningarna för att bedriva säker vård är att information som förmedlas är 

korrekt och tydlig (Öhrn, 2013). Brister i den elektroniska journalen är en 

patientsäkerhetsrisk (Barnsteiner, 2013). Syftet med journalföring är “att bidra till en 

god och säker vård av patienten (SFS, 2008:355). Resultatet i studien tolkas som att 

delar av journalen ansågs “osäker”. Vårdgivaren är enligt lag skyldig att arbeta med ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete, som bland annat innebär att förebygga risker (SFS 

2010:659). Det är också viktigt att sjuksköterskor engagerar sig i patientsäkerhetsarbetet 

och att resurserna som finns för förbättringsarbete är tillräckliga (Barnsteiner, 2013). E-

hälsa är ett område som ständigt utvecklas och i en framtid kan den elektroniska 

journalen i ännu högre utsträckning fungera som ett stöd genom ökad standardisering av 

dokumentation och evidensbaserade vårdplaner (Sävenstedt & Florin, 2013).  

 

Frågor som har uppstått hos författarna under arbetet med studien och som skulle kunna 

vara föremål för fortsatt forskning är: Hur arbetar kommunerna gentemot leverantören 

av journalsystemet för att kunna genomföra förbättringar av funktioner och öka 

säkerheten? Finns det möjlighet och tillräckliga resurser för distriktssköterskor och 

sjuksköterskor att aktivt vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet med journalen?, och 

eftersom journalsystemet har en del brister, vilka individuella strategier har 

sjuksköterskor och distriktssköterskor utvecklat för att förebygga dessa? 

Förhoppningsvis bidrar resultatet i den här studien till att synliggöra säkerhetsrisker i 

den elektroniska journalen cambio cosmic. Vilket kan leda till ett förbättrat 

säkerhetsarbete i kommunerna både på ledningsnivå och individnivå. De berörda 

kommunerna kommer att få ta del av resultatet. 
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Bilagor 

Bilaga A: Förfrågan om deltagande i en studie 

 

 
 

Förfrågan om deltagande i en studie 

Till dig som är distriktsköterska eller sjuksköterska som arbetar i kommunal 

hemsjukvård.  

Syftet med studien är att undersöka och beskriva distriktssköterskors och 

sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med den elektroniska journalen cambio 

cosmic. Ni får svara på frågor som rör bland annat tydlighet, enkelhet, säkerhet när det 

gäller dokumentation i cambio cosmic och om cambio cosmic bidrar till en säker vård. 

Den här studien är grunden för vår magisteruppsats.  

Detta är ett område där det inte finns så mycket tidigare forskning och sjuksköterskor 

behöver ha en aktiv roll i utveckling av den elektroniska journalen.  

Deltagandet i studien innebär att ett frågeformulär med fasta svarsalternativ fylls i. Det 

beräknas ta ca 10 min. Ditt namn kommer inte att finnas på formuläret och dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Vid redovisning av resultaten kommer du inte att 

kunna identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och du som deltar kan själv välja 

att avbryta ditt deltagande när som helst. Formulären kommer under arbetet med 

uppsatsen hanteras så att ingen obehörig har tillgång till dem. Efter studiens slut förstörs 

frågeformulären.  

 

 

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående.   

Mvh 

Åsa Barrdahl e-post: ab223jm@lnu.se 

Camilla Holmqvist e-post: ch222qa@lnu.se 

Handledare Christel Borg e-post: christel.borg@lnu.se 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:ab223jm@lnu.se
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Bilaga B: Frågeformulär om cambio cosmic i hemsjukvård 
 

Frågeformulär om cambio cosmic i hemsjukvård 

Ifyllandet av frågeformuläret innebär att du lämnar informerat samtycke till att delta i 

den här studien. Detta betyder att du har fått information om den här studien och tackar 

ja till att medverka. Om du inte vill delta har du närsomhelst rätt att avbryta din 

medverkan. I slutet av frågeformuläret finns möjlighet att skriva synpunkter. Frågorna 

besvaras genom att ett svarsalternativ som passar dig bäst ringas in. 

Kvinna  Man 

 

Ålder 21-30  31-40 41-50  51-60 61-70 

 

Arbetar du huvudsakligen i 

Landsbygd  Stadsmiljö 

 

Genomsnittligt antal timmar arbetade per vecka 

< 30 timmar  > 30 timmar 

 

Yrkestitel 

Sjuksköterska  Distriktssköterska Annan spec. utb  
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Hur lång tid har du arbetat med den elektroniska journalen cambio cosmic? 

<= 1år  >1år-2år  >2 år  

 

På vilket sätt har du fått den största delen av din kunskap i cambio cosmic? 

Utbildning av ”expert”    Kollega har visat Självlärd 

 

Kunskap om journalens funktioner 

 Anser du att du har tillräcklig kunskap om journalens funktioner? 

 Ja  Nej 

 

Navigering i journalen 

 Att snabbt hitta den information som behövs i journalen är 

 Lätt  Medel  Svårt   

  

 Var olika uppgifter om patienten ska skrivas är 

 Tydligt Otydligt 

 

Läkemedelsordinationer 

 Läkemedelslistan i cambio cosmic är uppdaterad 

 Alltid Ibland  Sällan 
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Om dubbeldokumentation 

 Förekommer dubbeldokumentation i cambio cosmic, (t.ex. att samma uppgift 

skriv på fler än ett ställe)?   

 Ofta  Ibland  Sällan 

 

 Förekommer dubbeldokumentation där samma uppgifter skrivs i andra 

journalsystem och/eller register? (tex vid information till hemtjänst eller senior 

alert). 

 Ofta  Ibland  Sällan 

 

Informationsöverföring 

 Överföringen av information mellan olika vårdgivare (t ex landsting-   kommun) 

fungerar 

 Alltid bra Oftast bra  Sällan bra 

 

 Finns möjlighet att ha tillgång till den elektroniska journalen vid hembesök? 

 Ja  Nej 

 

 Om nej, anser du att det finns behov av att ha tillgång till den elektroniska 

journalen vid hembesök?  

 Ja  Nej 
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Helhetsbedömning av journalen 

 I vilken grad bidrar den elektroniska journalen till en god och säker vård? 

 Hög  Medel  Låg 

 

 I vilken grad är den elektroniska journalen ett stöd i det dagliga arbetet? 

 Hög  Medel   Låg 

 

 Förekommer problem med långsam uppkoppling, dator som ”hänger sig” eller 

andra systemfel? 

 Ofta  Ibland  Sällan 

 

Övriga egna synpunkter på cambio cosmic: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

Mvh 

Åsa Barrdahl e-post: ab223jm@lnu.se 

Camilla Holmqvist e-post: ch222qa@lnu.se 
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