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Deployment of Online Medical 
Records and eHealth Services 

•  Ett samarbetsprojekt mellan universiteten i 
Uppsala, Lund och Högskolan i Skövde 

•  Finansierat av VINNOVA – Sveriges 
innovationsmyndighet  

•  Projekttid: Juli 2012 tom 2016? 
•  10 seniora forskare från olika discipliner  

+ 3 doktorander 
•  DOME projektet genomförs i nära samarbete 

med EU projektet SUSTAINS i Uppsala. 

Några korta fakta om DOME projektet 



Vetenskapliga studier:  
Tre “Work packages" 

A. Patienter och 
Närstående  

B. Professioner 
och Management 

C. Utveckling och 
Införande 



Studier WPA: Patienter & närstående 

1. Enkätstudie: Patienter som begärt ut sina 
pappersjournaler (N 1000/354)  
Datainsamling klar 

2. Enkätstudie: patienter med erfarenhet av 
vårdkonto – Ture Ålanders praktik (N 492/278/55) 
Datainsamling klar   

3. Intervjustudie: Patient empowerment och svårt 
sjuka patienter (N 30/28)   
Datainsamling pågår   



Studier WPA: Resultat 

•  Patienters upplevelser och förväntningar på 
eHälsotjänster 
–  Alla studier indikerar en positiv inställning till eHälsotjänster 

generellt men att kunna läsa sin journal på nätet i synnerhet. 
–  Över hälften av de som använt tjänsten har ansett sig ha nytta 

av den (studie 2).  
•  provsvar, allmän överblick över sin hälsosituation, följa upp vad som 

sades vid läkarbesök.   
•  68 % vill ha tillbaks tjänsten (avslutades) och 22 % skulle t o m byta 

husläkare för att få ta del av tjänsten. 
–  Studie 3: Alla hittills intervjuade (28) är positiva till tjänsten 

(även de som inte läst sin journal på nätet). Fördelarna 
överväger nackdelarna även om viss oro och farhågor finns 
omkring tjänsten.  



Studier WPA: Resultat 

•  Vilken information saknas/bör finnas? 
–  De flesta vill ha mer information, t ex (studie 1 och 2) 

•  Överblick på vaccinationer, vårdkontakter, provtagningar, remisser 
•  Vill kunna beställa sjukintyg och andra intyg, fylla i hälsodeklaration 
•  Insyn på vilka vårdenheter och personalgrupper som varit inne i 

journalen 

–  Stort irritationsmoment när provtagningsresultaten inte 
finns tillgängliga p g a att de inte är vidimerade (studie 3).  



Studier WPA: Resultat 

•  Vilka ytterligare tjänster behövs? 

–  Mer intresserad att ta del av information än att själv bidra med 
information.  

–  Hantera tjänster för sina barn och anhöriga 
–  Läsa logglistor (studie 1) 
–  Betala patientavgift (studie 2) 
–  Inte någon speciell tjänst/funktion men vill komma åt provsvar 

snabbare (studie 3). 
–  Övriga förbättringsförslag 

•  Överblick (remisser, provsvar, anteckningar etc), mail om att något har 
hänt, länk till förklaringar av vissa ord, meddelandefunktion till specifik 
vårdpersonal, varningstext ska inte upprepas vid varje inloggning. 



Studier WPA: Resultat 

•  Olika effekter (positiva och negativa) av användning och 
nytta av de nya eHälsotjänsterna.   
–  Positivt 

•  Kunna följa sina vårdkontakter, ta del av provsvar, säker e-post, ökad 
kunskap om sin hälsa (studie 2) 

•  Bättre förberedd inför läkarbesöket. Ökad kunskap om sin hälsa 
(studie 3) 

–  Negativt 
•  Vissa haft svårt att logga in, inte så mycket innehåll p g a få besök 

(studie 2) 
•  Viss oro över att se informationen på pränt, men väljer ändå att ta del 

av sin information. Oro i onödan är en farhåga. (studie 3) 
–  Övrigt 

•  Genom etablerade forskningsutvärderingsverktyg börjat analysera 
begreppet patient empowerment – indikatorn kunskap har betonats 
mest. 



Studier WPA: Resultat 

•  Hur  påverkar de nya e-tjänsterna patienters och 
närståendes hälso- och informationsbeteende 
–  Använder mer e-tjänster generellt 
–  Tar reda på information mest genom Internet (“googlar”) 
–  Försöker hitta “bra källor” 
–  Delar inte med sig av sin information till andra (studie 3) 



Studier WPA: Resultat 

•  Hur påverkas patienters/närståendes säkerhet, 
integritet, trygghet av de nya tjänsterna  
–  Delad uppfattning. Lite drygt hälften var oroliga och de 

övriga inte (studie 1). 
–  Patienterna känner sig trygga med tjänsten och oroade sig 

inte för säkerheten (84%) (studie 2) 
–  Säkerheten tar man för givet att den fungerar, annars är det 

inte en bra tjänst och ska inte finnas (studie 3).  



Studier WPA: Resultat 

•  Hur påverkas relationen mellan patient, närstående och 
vårdgivare?  
–  Generellt visar resultaten att patient empowerment stärks, 

framförallt kunskapsfaktorn.  
–  Kvaliteten på läkarbesöket blivit bättre. En bättre informerad 

patient ger förbättrad konsultation (studie 2) 
–  Förbättrad relation (studie 3) 

•  Förberedd patient – ger mer kontroll över hälsosituation. En patient 
anger exempel på hur han genom att läsa sin journal kunnat vara med i 
argumentation om behandling. 

–  Försämrad relation (studie 3) 
•  Upptäcker fel, ser inte all information, osignerade uppgifter – ger 

försämrat förtroende 
•  En patient har inte vågat gå in och läsa p g a att det kan stå något 

nedvärderande om patienten. Den besvikelsen skulle kunna påverka 
relationen med vården och den risken vill patienten inte ta.   



Studier WPA: Resultat 

•  Förstår patienten vad den läser?  
–  Alla studierna hittills visar att patienten generellt inte ser det 

som något större problem att förstå texten i journalen.  
–  Man får en övergripande förståelse även om man inte förstår 

specifika begrepp. Vissa förkortningar kan vara svåra att förstå.  
–  Patienter läser ofta sin journal strax efter ett läkarbesök vilket 

gör att sammanhanget hjälper till att förstå innehållet i journalen.  
–  Om man inte förstår, använder man i första hand Internet för att 

ta reda på betydelsen. Därefter pratar man med vänner som har 
vårdbakgrund samt vårdpersonal vid nästa besök. Inte vanligt att 
man tar en extra kontakt med vården för att få en förklaring. 



Planerade studier i WPA 

•  Enkätstudie till cancerpatienter – uppföljning av 
intervjustudien (2014) 

•  Analys av användardata SUSTAINS (2014) 

•  Intervjustudier patientnämnder och 
patientorganisationer (2015) 


