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En liten bakgrund

DOME: Development of  Online Medical records and E-health services

Syfte: att skapa och sprida kunskap om implementering och användande av e-
journaler och andra e-hälsotjänster med målet att skapa nytta både för 
patienter och vårdgivare

https://domeconsortium.org/

https://domeconsortium.org/


Många studier sedan införandet 2012

A. Patienter och anhöriga
~ 15 studier 

B. Vårdpersonal och styrning
~ 20 studier

C. Utveckling och införande
~ 10 studier



Patienternas syn på Journalen

• Överlag mycket positiva attityder
• Över 97% instämmer i att införandet av Journalen var en bra reform och att denna 

tjänst är viktig för dem personligen (nationell patientenkät från 2017)

• Uppfattar att delaktighet i vården ökar, att de får en bättre förståelse för sin 
egen hälsa och behandling och att de kan ta bättre hand om sin hälsa

• Cancerpatienter upplever ännu större fördelar än andra patientgrupper



Läkarnas syn på Journalen

• Vid införandet framfördes stark kritik och oro, som t ex
• Patienter nås av dåliga nyheter online

• Patienter förvirras av medicinska termer

• Ökad arbetsbelastning, pga t ex extra samtal och längre besök

• Förändrad dokumentation

• Nylig studie från 2019 visar på liknande tendenser om än mer positiva attityder

• Ett system för patienten!



Hur påverkas sköterskorna?

• Intervjustudie som utfördes 2018 visade att
• Sköterskor upplever har liknande farhågor som läkare, men i något lägre grad

• Ökad arbetsbelastning – fler samtal speciellt till kontaktsköterskor!

• Behöver vara mer försiktiga vid dokumentation

• ”Logglistan” ett stort problem – obekanta namn dyker upp i listan

• Ett system för patienten!



Används Journalen i patientdialog idag?

• Resultat från intervjuer med vårdpersonal
• Journalen är patientens system

• En bråkdel uppmuntrar patienten att använda Journalen

• Fler resultat från nationell patientenkät:
• ca 14% instämmer i att vårdpersonal informerar om Journalen och dess möjligheter

• Ca 8% uppmuntras, av vårdpersonal, till användning av Journalen

• Ca 31% diskuterar innehåll i Journalen med vårdpersonal (mest cancerpatienter)



”Kommunikationen” idag



Kommunikationen imorgon?
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