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Sammanfattning	  

Bakgrund: Det svenska välfärdssamhället präglas numera till stor del av en omfattande 
digitalisering och inom hälso- och sjukvårdsområdet finns det ett starkt fokus på utveckling och 
användning av digital teknologi i form av olika ehälsolösningar. Det har framförts farhågor 
bland professionerna och då framförallt läkare, om hur digitaliseringen dvs införandet av olika 
ehälsotjänster kommer att påverka deras arbetsmiljö. 
 
Syfte: Att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande 
av ehälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida 
införanden. 
 
Genomförande: I projektet har det genomförts åtta delstudier med fokus på ehälsotjänsters 
påverkan på hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Inom EPSA-projektet har vi haft ett 
speciellt fokus på hur arbetsmiljön i vården påverkas av ehälsotjänster som är framtagna för 
patienter. Vi har därför genomfört flera delstudier kring e-tjänsten Journalen (tidigare har 
tjänsten kallats journal via nätet och eJournalen). Följande metoder har använts; enkäter, 
semistrukturerade individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer och observationer.  
 
Resultat: Projektets resultat sammanfattas i fyra övergripande teman; Digitalisering i samhället 
– påverkan på arbetsmiljön i Hälso- och sjukvården, Landsting och regioners dubbla roller vid 
införande av invånartjänster, e-tjänsten Journalen förändrar handlingsmönster och 
arbetsprocesser i vården samt Rekommendationer för framtida införande av ehälsotjänster.  

Spridning: Projektdeltagarna har presenterat resultat vid vetenskapliga och praktiknära 
konferenser, skrivit vetenskapliga artiklar, haft dialog med representanter från hälso- och 
sjukvården samt presenterat resultat från projektet i massmedia och sociala media.  

Nyckelord: e-tjänsten Journalen, Journal via nätet, arbetsmiljö, invånartjänst, professioner, 
ehälsa, digitalisering av hälso- och sjukvården, digital arbetsmiljö 
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1.	  Projektets	  syfte	  och	  bakgrund	  
Det svenska välfärdssamhället präglas numera till stor del av en omfattande digitalisering och 
inom hälso- och sjukvårdsområdet finns det ett starkt fokus på utveckling och användning av 
digital teknologi i form av olika ehälsolösningar. De förändringar som sker genom denna 
digitalisering ställer både nya krav och öppnar för nya möjligheter för enskilda medborgare, 
professionerna inom välfärdssektorn samt olika aktörer i samhället. Den tekniska utvecklingen 
beskrivs ofta som ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården. 

Den svenska hälso- och sjukvården förändras i och med införandet av nya ehälsotjänster och 
utvecklingen väcker frågor kring på vilket sätt tekniska lösningar förändrar arbetsmiljön för de 
anställda. EPSA-projektets övergripande syfte har varit att ta fram kunskap för att förebygga 
arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande av ehälsotjänster, samt att sprida denna 
kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida införanden. 

Det finns ehälsotjänster som utvecklas av aktörer på en global marknad, men svenska staten 
samt olika regioner och landsting utvecklar också egna ehälsotjänster. Tanken bakom många 
av ehälsotjänsterna som utvecklas i Sverige på nationell nivå är att öka kvalitén i vården, att 
sänka kostnaderna samt att göra patienterna mer delaktiga i vårdprocessen. Invånartjänster är 
ett sätt att sammanfatta den här sortens nya ehälsotjänster. Syftet med teknikbaserade 
invånartjänster såsom e-tjänsten Journalen och 1177 Vårdguiden, är att svenska medborgare 
skall bli informerade och kapabla att hantera fler frågor som rör den egna hälsan. Inom EPSA-
projektet har vi haft ett speciellt fokus på digital arbetsmiljö och hur arbetsmiljön i vården 
påverkas av dessa ehälsotjänster som är framtagna för patienter. Vi har därför genomfört flera 
delstudier kring e-tjänsten Journalen (tidigare har tjänsten kallats journal via nätet och 
eJournalen). I projektet ingår även delstudier som fokuserar på onlineplattformen 
patientslikeme.com, hur patienters informationssökningar inom hälsoområdet påverkar arbetet 
i vården samt införande av ett digitalt verksamhetsstöd (itACiH). 

Vårt övergripande intresse har varit att studera hur invånartjänster, såsom e-tjänsten Journalen, 
påverkar arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Det har funnits farhågor om att införandet 
skulle komma att påverka arbetsmiljön för vårdprofessionerna. Några av de farhågor som har 
nämnts är följande:  

–   Försämra relationen mellan olika professioner samt mellan profession och 
patient.  

–   Öka professionernas administrativa börda.  

–   Påverka skapande och hantering av olika patientrelaterad data => journalernas 
fackinnehåll, att information inte kommer att läggas in i journalerna, att muntlig 
rapportering kommer att ersätta det skriftliga, samt att det kan uppstå 
skuggjournaler med lösa lappar.  

–   Ändrade makt- och autonomiaspekter. 

Landstinget i Uppsala Län gav hösten 2012 alla patienter i den somatiska vården tillgång till 
sin egen journal samt en rad andra e-hälsotjänster via Internet, något som de var först i landet 
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att erbjuda. I mars 2014 gav Region Skåne patienter inom somatisk vård tillgång till sin egen 
journal via Internet och därefter har samtliga landsting och regioner följt efter. Under 2017 
kommer alla svenskar att få tillgång till någon del av sin patientjournal via nätet. Vilken 
information som patienten kan se och när patienten kan se den varierar mellan de olika 
landstingen/regionerna. Det är Inera AB ansvarar för finansiering, förvaltning och 
vidareutveckling av e-tjänsten Journalen. Bolaget som ägs av SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) strävar efter att det ska bli ett nationellt ramverk som ska gälla över hela landet och 
utgångspunkten är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig 
själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård via e-tjänsten 
Journalen, vilket innebär att journalerna öppnas upp även för information bakåt i tiden. Hösten 
2015 gav Region Skåne patienter inom vuxenpsykiatrin tillgång till sin egen journal via Internet 
och när denna rapport skrivs är det ytterligare sex regioner/landsting som visar information från 
psykiatrin. Det förs också diskussioner i ett flertal regioner/landsting om ett införande av e-
tjänsten Journalen inom BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).  

Inom EPSA-projektet har delstudierna genomförts i Region Skåne (RS) och Landstinget 
Uppsala Län Landsting (LuL), anledningen är att RS och LuL har varit föregångare vad gäller 
utveckling och implementering och att det är deras personal som har mest erfarenhet av e-
tjänsten Journalen.  

  

2.	  Projektets	  genomförande	  
Nedan finns beskrivningar av de åtta delstudier som har ingått i projektet, projektets tidsplan 
samt vilka personella resurser som har ingått i projektet. I anslutning till respektive delstudie 
presenteras vilka vetenskapliga publikationer och/eller konferensbidrag som delstudien har 
resulterat i. 

Delstudie	  1:	  Managementperspektiv	  på	  införandet	  av	  e-‐tjänsten	  Journalen	  
Denna delstudie hade som syfte att kartlägga hur arbetsmiljöfrågor har hanterats vid 
utveckling/anpassning och införandet av e-tjänsten Journalen. För att få svar på denna fråga har 
vi intervjuat representanter för olika aktörer, med erfarenheter av processen kring införandet av 
invånartjänsten för att få kunskap om vad de har för erfarenheter kring införandet av e-tjänsten 
Journalen. 

Centralt i denna studie var att kartlägga vad nyckelaktörer i införandeprocessen hade för 
uppfattning om hur arbetsmiljöfrågor har hanterats vid utveckling och införande av e-tjänsten 
Journalen. Intervjuerna kretsar bland annat kring följande teman: 

1)   Vilka metoder användes för att kartlägga framtida påverkan på arbetsmiljön i projekten? 
Hur väl fungerade dessa metoder?  

2)   Hur hanterades förändringen av arbetsorganisationen och ledningen?  

3)   Vem har ansvar för arbetsmiljön vid utveckling och implementering av invånartjänster 
som e-tjänsten Journalen? 
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4)   Vilket stöd har professionerna fått i att hantera förändringarna?  

Studien genomfördes via 16 semistrukturerade djupintervjuer med nyckelaktörer i Uppsala 
Läns Landsting och Region Skåne, de två landsting som var först med att införa e-tjänsten 
Journalen för stora delar av patienterna inom den somatiska vården. 

Publikation	  
Erlingsdottir, G. & Petersson, L. (2016). Employees’ work environment and patients’ rights, 
conflicting responsibilities when implementing patient online access to their EHR. I: The 2016 
Healthcare systems Ergonomics and Patient Safety Conference (HEPS 2016) i Toulouse, 
Frankrike, 2016-10-7-9. 
 
Arbete pågår med ytterligare analyser av empirin i syfte att skriva en eller flera vetenskapliga 
artiklar.  
 
Delstudie	  2:	  Patienter	  som	  hämtar	  medicinsk	  information	  från	  Internet	  
I delstudie två har material från en redan genomförd enkät som distribuerades till 
Vårdförbundets medlemmar 2014 via DOME-projektet analyserats utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Syftet med delstudien var att beskriva i vilken utsträckning legitimerade 
sjuksköterskor och barnmorskor, enligt enkäten, upplever att patienter hämtar medicinsk 
information via Internet, samt diskutera vilka konsekvenser denna utveckling kan få för 
vårdprofessionernas arbetsmiljö. Diskussionen baseras på teorier om Health literacy och 
professionsteori. 
 
Populationen i enkätundersökningen var 84 640 yrkesverksamma sjuksköterskor och 
barnmorskor. Urvalet var 8464 slumpvis utvalda medlemmar i hela landet som hade e-
postadresser i Vårdförbundets medlemsregister. 2871 respondenter svarade, vilket gav en 
svarsfrekvens på 35%. 

Publikation	  
Petersson, L. (2015). Den välinformerade patienten. Förändrar Internet relationen mellan 
patient och vårdpersonal? In: FALF (Forum för arbetslivsforskning)-konferens i Landskrona, 
Landskrona, Sverige, 2015-06-10-12. 
 

Delstudie	  3:	  PatientsLikeMe.com	  och	  läkarnas	  kunskapsbas	  
Den tekniska utvecklingen på Internet i form av Web 2.0 och Medicine 2.0 har möjliggjort olika 
typer av online mötesplatser för patienter. Detta får konsekvenser för bland annat förhållandet 
mellan patienter och vårdgivare. Vi var därför intresserade av hur ehälsotjänster som 
PatientsLikeMe.com (PLM) kan förväntas påverka läkarna – då deras kunskapsbas inte blir 
exklusiv längre utan kommer att delas med patienter, som delar sina data med andra patienter 
på nätet och på så sätt bygger egen kunskapsbas.  

PLM är en online mötesplats som är designad för att patienter självständigt skall kunna använda 
den för att få information om sin sjukdom, samt att de skall kunna komma i kontakt med andra 
patienter med samma sjukdom för att utbyta erfarenheter med varandra. Syftet med denna 
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delstudie var att analysera online mötesplatsen PatientLikeMe.com utifrån vilken typ av 
information den tillgängliggör för patienter och vilka konsekvenser det kan få för läkare - 
patientrelationen och därmed på arbetsmiljön för läkarna. Analysenheten utgjordes av text från 
PatientsLikeMe.com och metoden som användes var induktiv innehållsanalys med fokus på det 
latenta innehållet i texten. 

Publikation	  
Petersson L. & Erlingsdóttir, G. (2015). Will PatientsLikeMe.com affect the doctor – patient 
relation and the work environment of doctors? I: Congress of the International Ergonomics 
Association (IEA) Melbourne, August 2015. 
 

Delstudie	  4:	  e-‐tjänsten	  Journalen	  inom	  vuxenpsykiatrin	  i	  Region	  Skåne	  –	  personalens	  
förväntningar	  och	  erfarenheter	  
Denna delstudie är den mest omfattande i projektet, den har pågått under två års tid och består 
av flera delar vilka presenteras nedan.  

Den 5 oktober 2015 fick patienter inom den vuxenpsykiatriska vården i Region Skåne tillgång 
till sina journaler via nätet. Dessa patienter blev därmed de första patienterna i Sverige att få 
tillgång till sina psykiatriska journaler via nätet genom e-tjänsten Journalen. Patienter inom 
Barn- och Ungdomspsykiatrin och Rättspsykiatrin i Region Skåne kan i dagsläget inte få 
tillgång till sin journal via Internet, men det planeras för införande även i dessa verksamheter.  

EPSA-projektet fick möjlighet att följa införandet av e-tjänsten Journalen inom vuxenpsykiatrin 
i Region Skåne, för att studera hur införandet kunde tänkas påverka arbetsmiljön. Denna 
delstudie påbörjades under våren 2015 och slutfördes under våren 2017 när EPSA-projektet 
avslutades. En viktig utgångspunkt i studien har varit att inkludera samtliga yrkesgrupper inom 
vuxenpsykiatrin som har någon form av patientkontakt. Det innebär att följande yrkesgrupper i 
vuxenpsykiatrin har fått möjlighet att besvara enkäterna; Arbetsterapeuter, Enhetschefer, 
Läkare, Läkarsekreterare/Medicinska sekreterare, Psykologer, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, 
Sjuksköterskor, Skötare och Socionomer. 

Deltagande	  i	  verksamheten	  vid	  informations/utbildningstillfällen	  och	  arbetsgruppsmöten	  
Observationer genomfördes under våren 2015 av alla informations/utbildningstillfällen i 
regionen (8 möten totalt i fyra geografiska verksamhetsområden) inför införandet av e-tjänsten 
Journalen. Lena Petersson är medlem i arbetsgruppen för e-tjänsten Journalen inom psykiatrin 
i Region Skåne sedan våren 2015. Detta deltagande har dels givit EPSA-projektet en möjlighet 
att återrapportera erfarenheter och resultat vilka har kunnat komma till praktisk användning i 
verksamheten, dels givit oss möjlighet att följa hur arbetet kring implementeringen av e-tjänsten 
Journalen har genomförts. 

Fokusgruppsintervjuer	  
Under hösten 2015 genomfördes fokusgruppsintervjuer i de fyra olika verksamhetsområdena i 
Region Skåne. Syftet var att få kunskap om hur personal inom division Psykiatri i Region Skåne 
beskriver de förväntningar och farhågor som fanns kring e-tjänsten Journalen innan införandet, 
skapa underlag till enkäterna. Empirin från fokusgrupperna användes också ett komplement till 
den riskanalys som utfördes av Region Skåne, vilket ledde till att införandegruppen bestämde 
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sig för att göra ytterligare ansträngningar för att informera personalen. Deltagarna i 
tvärprofessionella fokusgrupperna var läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, 
sjukgymnaster, socionomer, arbetsterapeuter och läkarsekreterare. Samtalstemat var e-tjänsten 
Journalen inom division Psykiatri i Region Skåne och hur denna utveckling kan tänkas påverka 
arbetsmiljön.  

Baseline-‐enkät	  
I september 2015 distribuerades en webbenkät med frågor som berör e-tjänsten Journalen och 
arbetsmiljö till all vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne som möter patienter, 
vilket var 3017 personer. Syftet med enkäten var att få kunskap om personalens funderingar, 
förväntningar och/eller farhågor inför införandet av e-tjänsten Journalen. Svarsfrekvensen på 
denna totalundersökning var 29%. Detta kan beskrivas som en baseline-enkätstudie som följdes 
upp våren 2017 med en efter-enkät till samma målgrupp. Baseline-enkäten baserades på en 
enkät från en forskargrupp vid Harvard Medical School, som studerar en teknisk lösning i USA 
som påminner om e-tjänsten Journalen, Open Notes. Vi har utgått från den baseline-enkät som 
de använde och har sedan kompletterat den med frågor som är aktuella för svenska 
förhållanden.  

Enkäten bestod av cirka 30 frågor samt utrymme för fritextsvar.  

Efter-‐enkät	  
I mars/april 2017 distribuerades en webbenkät med frågor som berör e-tjänsten Journalen och 
arbetsmiljö till all vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne som möter patienter, 
vilket var 2521 personer. Syftet med enkäten var att få kunskap om de erfarenheter som 
vuxenpsykiatrins anställda hade av tjänsten. Svarsfrekvensen på denna totalundersökning var 
28%. Anledningen till att det är färre personer som får den uppföljande enkäten är att 
forskargruppen fick ett bättre underlag i form av maillistor från Region Skåne. Även denna 
enkät baserades på OpenNotes-projektets enkät.  

Enkäten bestod av cirka 40 frågor samt utrymme för fritextsvar i anslutning till många av 
frågorna med fasta svarsalternativ.  

Analys	  av	  empiriskt	  material	  
Analys av delstudie fyra har genomförts med stöd av SPSS, vilket har resulterat i flera 
publikationer. Fortsatta och fördjupade analyser kommer att genomföras i första hand mellan 
resultaten på baseline-enkäten och efter-enkäten med stöd av SPSS och Atlas ti. Atlas ti 
kommer att användas för att analysera den stora mängden fritextsvar. Jämförelser kommer 
också att kunna göras med resultat från delstudie sju, eftersom det till stora delar är samma 
enkätfrågor till de båda målgrupperna. I ett internationellt perspektiv finns även möjlighet att 
göra jämförelser med andra studier som har använt enkäten från det amerikanska OpenNotes-
projektet. Det finns också möjligheter att jämföra hur de olika yrkesgrupperna har svarat.  

Publikationer	  
Petersson, L. & Erlingsdottir, G. (2017). Factors to consider when implementing patient online 
access to their electronic health record. I: Nordic Ergonomic and Human Factor Society 
Conference (NES 2017) i Lund, Sweden, 2017-08-20-23. 
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Petersson, L. & Erlingsdottir, G. (2017). Open notes in Swedish Psychiatric Care: 
Professionals’ Expectations. Skickat till tidskrift. 

Petersson, L., Erlingsdottir, G. & Sandberg, H. (2017). The importance of a communication 
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10-11. 
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1027-28. 
 

Petersson, L. & Erlingsdottir, G. (2016). Communicating to Employees the Implementation of 
Patient Online Access to Their EHR. The Case of Adult Psychiatry in Southern Sweden. I: The 
14th Scandinavian Conference on Health Informatics 2016, Göteborg, Sverige, 2016-04-6 -7. 
 
Arbetet pågår med ytterligare analyser av det omfattande empiriska materialet i syfte att skriva 
fler konferensbidrag och vetenskapliga artiklar.  
 
Delstudie	  5:	  Läkares	  förväntningar	  och	  erfarenheter	  av	  e-‐tjänsten	  Journalen	  
Denna delstudie utgörs av analyser av tolv semistrukturerade intervjuer med läkare från olika 
specialiteter i Uppsala Läns Landsting. Syftet var att ta reda på läkares förväntningar och 
erfarenheter av e-tjänsten Journalen. Dessa intervjuer var genomförda sedan tidigare inom 
DOME-projektet, men analysen samt publicering av resultaten har skett inom ramen för EPSA-
projektet.  

Publikationer	  
Grünloh, C., Cajander, Å. & Myreteg, G. (2016). The Record is Our Work Tool!—Physicians’ 
Framing of a Patient Portal in Sweden. J Med Internet Res 2016;18(6):e167, URL: 
http://www.jmir.org/2016/6/e167/ DOI: 10.2196/jmir.5705 PMID: 27349531. 
 

Grünloh, C., Rexhepi, H., Cajander, Å. & Huvila, I. (2016). Patient Empowerment Meets 
Concerns for Patients - a Study of Patient Accessible Electronic Health Records in Sweden. 
Medical Informatics Europe (MIE 2016), in conjunction with Health - Exploring Complexity: 
An Interdisciplinary Systems Approach (HEC 2016). Munich, Germany. 
 

Cajander, Å. Grünloh, C. & Rexhepi, H. (2015). Worlds Apart – Doctors’ Technological 
Frames and Online Medical Records. IFIP TC 13 International Conference on Human–
Computer Interaction. Volume: Adjunct Proceedings. Workshop on Interactivity in Healthcare 
Systems. Bamberg, Germany. 
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Delstudie	  6:	  Litteraturstudie	  
Inom projektet har det löpande genomförts flera olika litteraturstudier både inom teoretiska 
områden och som genomgång av befintlig forskning och rapporter inom ehälsoområdet.  

Teoretiska områden 

•   Technological Frames  
•   Patient Empowerment 
•   IT, stress och arbete 
•   Införanden och användning av IT-system i organisationer från ett sociotekniskt 

perspektiv 
•   Professionsteori 
•   Digital literacy 

Genomgång av befintlig forskning, rapporter och policydokument 

•   eHälsa och patient access till journaler via nätet. 
•   Rapporter med relevans för området, till exempel Arbetsmiljöverkets rapport om 

Digital arbetsmiljö 
•   Policy- och strategidokument samt handlingsplaner 

Resultatet av denna delstudie återfinns i de teoretiska ansatserna i konferenspaper och 
vetenskapliga artiklar som har publicerats inom projektet. Resultatet av delstudien kommer 
även att utgöra en del i Lena Peterssons kommande avhandling. 
 
Delstudie	  7:	  e-‐tjänsten	  Journalen	  inom	  somatisk	  vård	  i	  Region	  Skåne	  –	  personalens	  
erfarenheter	  
E-tjänsten Journalen infördes inom den somatiska vården i Region Skåne i mars 2014 och inom 
EPSA-projektet fick vi under våren 2016 möjlighet att genomföra en enkätstudie som riktade 
sig till alla anställda som journalför inom den somatiska vården i Region Skåne. Syftet var att 
undersöka om och i så fall hur införandet har påverkat arbetsmiljön. Vi väntade med att 
genomföra denna studie för att personalen skulle hinna få erfarenhet av tjänsten.  

Enkäten var en fullpopulationsundersökning, dvs det gjordes inget urval utan alla 11 839 
anställda som journalför fick en enkät till sin arbetsmailadress. 2376 respondenter svarade, 
vilket ger en svarsfrekvens på 20%. Enligt vår kännedom är detta den mest omfattande 
kartläggningen som har gjorts nationellt och internationellt inom området och en styrka med 
delstudien är att alla yrkesgrupper inom den somatiska vården som journalför hade möjlighet 
att delge sina erfarenheter av e-tjänsten Journalen. Det innebar att följande yrkesgrupper; 
Apotekare, Arbetsterapeuter, Audionomer, Barnmorskor, Dietister, Logopeder, Läkare, 
Psykologer, Psykoterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Sjuksköterskor och Tandläkare. 
De som besvarade enkäten arbetar inom primärvård, öppen specialistvård samt sluten 
specialistvård i Region Skåne.  

Liksom i delstudie fyra baseras den utskickade enkäten OpenNotes-projektets enkät. 
Jämförelser kommer att kunna göras med resultat från delstudie fyra, eftersom det till stora 
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delar är samma enkätfrågor till de båda målgrupperna. I ett internationellt perspektiv finns även 
möjlighet att göra jämförelser med andra studier som har använt enkäten från det amerikanska 
OpenNotes-projektet. Det finns också möjligheter att jämföra hur de olika yrkesgrupperna har 
svarat.  

Enkäten bestod av cirka 40 frågor samt utrymme för fritextsvar i anslutning till många av 
frågorna med fasta svarsalternativ.  

Publikationer	  
Erlingsdottir, G. & Petersson, L. (2016). Healthcare personnel does not consider the eHealth 
service “patient online access to their electronic health record” to be beneficial for work 
environment and patient safety. I: The 10th NOVO symposium in Reykjavík, Island, 2016-11- 
10-11. 
 

Arbetet pågår med analyser av det omfattande empiriska materialet i syfte att skriva 
konferensbidrag och vetenskapliga artiklar.  

 
Delstudie	  8:	  itACiH	  –	  förväntningar	  på	  ett	  digitalt	  planeringsverktyg	  inom	  palliativ	  vård	  
och	  ASiH	  
itACiH verksamhetsstöd är ett digitalt planeringsverktyg som är utvecklat för den moderna 
vården där sjukhus med avdelningar, mottagningar, och avancerad hemsjukvård måste fungera 
tillsammans med patienter som vårdas i hemmet, se www.itacih.se för ytterligare information. 
itACiH började som ett projekt på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vid den Palliativa 
Enheten i Lund 2012. Under hösten 2016 skulle fler verksamheter i Region Skåne börja 
använda itACiH. Inom EPSA-projektet inledde vi en delstudie kring hur detta kan tänkas 
påverka arbetsprocesserna inom dessa verksamheter. 

Inom delstudien har det genomförts samtal med utvecklarna om de behov som låg till grund för 
utvecklingsarbetet, vi har genomfört observationer av en verksamhet som redan hade infört 
itACiH och en verksamhet som fortfarande använde det gamla sättet att planera med papper 
och penna. Utifrån den information som vi fick i denna förstudie skapades en baseline-enkät. 
Målgruppen för enkätundersökningen var anställda inom de verksamheter som skulle börja 
använda itACiH under hösten 2016. Syftet var att få kunskap om de funderingar, förväntningar 
och/eller farhågor som personalen hade kring detta område. Motsvarande enkät kommer att 
distribueras under hösten 2017 när ehälsotjänsten har varit i drift under ett års tid.  

Webenkäten besvarades av 69 anställda vid ASiH (avancerad sjukvård i hemmet) och palliativ 
vård i Region Skåne (svarsfrekvens 24%). De områden som togs upp i enkäten var Om 
införandet av itACiH, Information och kommunikation, Arbetsprocessen, Digitalt stöd i arbetet 
samt Förväntade resultat av införandet.  

När vi får resultatet från uppföljningsenkäten kommer analysarbetet att påbörjas i syfte att 
skriva konferensbidrag och/eller vetenskapliga artiklar. Resultatet har också återrapporterats till 
utvecklaren så att det kan komma till användning vid kommande implementeringar.  
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Tidsplan	  
Projektledaren ansökte om och blev beviljad en förlängning av projekttiden med 6 månader. 
Anledningen till att projektet behövde förlängas var att delstudie fyra skulle kunna slutföras.  

Resurser	  
Docent Gudbjörg Erlingsdóttir har varit projektledare för EPSA-projektet. Hon arbetar på 
institutionen för Designvetenskaper vid Lunds universitet och är huvudhandledare för Lena 
Petersson. Gudbjörg har varit finansierad till 10% av EPSA-projektet och hon har varit ansvarig 
för de studier som genomförts i Skåne.  

Docent Åsa Cajander arbetar på institutionen för informationsteknologi vid Uppsala 
universitet. Hon har varit finansierad till 10% av EPSA-projektet. Åsa har ansvarat för den del 
av projektet som genomförts i Uppsala.  

Doktorand Lena Petersson har arbetat på institutionen för Designvetenskaper vid Lunds 
universitet sedan april 2014 och hennes arbete har finansierats till 100% av EPSA-projektet. 
Lena har arbetat med planering av studier, datainsamling och analys av empiri, parallellt med 
att hon har läst doktorandkurser inom bland annat kvalitativ metod, kvantitativ metod, 
arbetsmiljöteknik, professionsteori, digital literacy och forskningsetik. Disputation planerad till 
2018. 

Utöver dessa tre personer finns det ytterligare resurser som inte har finansierats av EPSA-
projektet, dessa personer har främst varit medförfattare i vetenskapliga publikationer.  

Sammanfattning	  av	  genomförande	  
Inom ramen för EPSA-projektet har vi fått möjlighet att genomföra en rad olika delstudier, 
vilket har mynnat ut i en stor mängd kvalitativ och kvantitativ data. Det har funnits ett behov 
av att kartlägga hur personal i hälso- och sjukvården upplever att e-tjänsten Journalen påverkar 
deras arbete. Inom ramen för projektet har vi fått tillträde till en rad olika verksamheter vilket 
har genererat i värdefull kunskap, speciellt tacksamma är vi över att vi har fått möjlighet att 
följa införandet av e-tjänsten Journalen inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne under två års tid. 
Empirin från de olika delstudierna har, var för sig och tillsammans, använts för analyser till 
konferensbidrag, presentationer samt publicerade och inskickade vetenskapliga artiklar. Detta 
arbete kommer att fortsätta då datamaterialet är mycket omfattande och möjliggör en mängd 
olika analyser. Det empiriska materialet från delstudie fyra kommer också att utgöra grunden i 
Lena Peterssons kommande avhandling.  
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3.	  Uppnådda	  resultat	  
De teman som presenteras nedan är sammanfattning av projektets övergripande resultat.  

Digitalisering	  i	  samhället	  –	  påverkan	  på	  arbetsmiljön	  i	  Hälso-‐	  och	  sjukvården	  
Digitaliseringen bedöms vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället under många år 
framöver och det behövs ökad kunskap kring vad denna förändring innebär för de anställda 
inom hälso- och sjukvården. Frågor som rör hälsa och sjukdom hanteras numera inte bara inom 
den traditionella hälso- och sjukvården, utan också på många andra platser och sociala 
sammanhang i samhället, ofta med stöd av digital teknik. I delstudie två var syftet att beskriva 
i vilken utsträckning legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor upplever att patienter hämtar 
medicinsk information via Internet, samt diskutera vilka konsekvenser denna utveckling kan få 
för vårdprofessionernas arbetsmiljö. Resultatet visar att 50 % av respondenterna i viss eller hög 
utsträckning upplever att patienter hämtar information själva via Internet. Inom vissa 
specialistområden är det relativt sällsynt att respondenterna upplever att de möter patienter som 
har hämtat medicinsk information själva, medan det är betydligt vanligare inom andra områden. 
En slutsats är att tillgänglig kunskap på Internet förändrar förhållandena inom hälso- och 
sjukvården. Utvecklingen inom ehälsoområdet har förändrat förutsättningarna för information 
och kommunikation inom hälsoområdet. De analyserade fritextsvaren i delstudie två vittnar om 
att patienter i vissa fall missförstår och feltolkar den information de har tagit del av på olika 
Internetsajter, vilket kan påverka förtroendet och tilliten för hälso- och sjukvården och dess 
professioners kunskap. Resultatet visar också att det behövs mer kunskap om hur patienters 
eHealth literacy och informationssökning på Internet förändrar och påverkar villkoren för 
vårdprofessionernas arbete. 

Den tekniska utvecklingen på Internet i form av Web 2.0 och Medicine 2.0 har också 
möjliggjort olika typer av online mötesplatser för patienter. En sådan onlinemötesplats är 
www.patientslikeme.com (PLM), där medlemmarna kan diskutera sina sjukdomar, tolka och 
beskriva sina sjukdomserfarenheter samt publicera sina läkemedelsordinationer. PLM är en 
ehälsolösning och online-plattform som är designad för att patienter med olika diagnoser 
självständigt ska kunna använda den för att få information om sin sjukdom, samt att de skall 
kunna komma i kontakt med andra patienter med samma sjukdom. I delstudie tre var syftet att 
analysera online mötesplatsen PatientLikeMe.com utifrån vilken typ av information den 
tillgängliggör för patienter och vilka konsekvenser det kan få för läkare - patientrelationen och 
därmed på arbetsmiljön för läkarna. 

Ett av de viktigaste erbjudandena som PLM ger medlemmarna är en online mötesplats som 
möjliggör ackumulering av kunskap. Patienter får tillgång till andra patienters 
erfarenhetsbaserade kunskap på ett sätt som inte finns i något annat sammanhang och de har 
möjlighet att komma i kontakt med andra patienter som har liknande förutsättningar som de 
själva för att utbyta erfarenheter med dem. 

Delstudien pekar också på att traditionellt sett har läkarens kunskapsbas uppfattats som specifikt 
och svår att få tillgång till för aktörer utanför yrket. Detta förhållande kan nu ändras på grund 
av patienternas möjlighet att bygga sin egen kunskapsbas på PLM och andra liknande 
mötesplatser på Internet. Denna utveckling kan förbättra patientens delaktighet och Health 
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Literacy men också leda till försämring av läkaren - patientrelationen och slutligen 
arbetsvillkoren för den medicinska professionen genom förlust av kontroll över den egna 
kunskapsbasen. Avslutningsvis konstaterar vi att den tekniska utvecklingen på Internet inte är 
i händerna på varken landsting/regioner eller vårdprofessioner och att tekniska lösningar på 
webben som berör ehälsoområdet inte kan påverkas av till exempel läkare. Den pågående 
digitaliseringen i samhället innebär att denna yrkesgrupp riskerar förlora kontrollen över sin 
kunskapsbas och sin arbetssituation på ett sätt som de aldrig har upplevt tidigare. 

Landsting	  och	  regioners	  dubbla	  roller	  vid	  införande	  av	  invånartjänster	  
Delstudie ett fokuserar på hur utveckling/anpassning och införandet av e-tjänsten Journalen har 
sett ut i Uppsala Läns Landsting och Region Skåne. I Sverige finns 21 autonoma landsting och 
regioner och under 2017 kommer samtliga landsting/regioner att ha infört e-tjänsten Journalen. 
Tjänsten tillämpas dock på olika sätt på olika håll i landet. Det finns; olika lokala tolkningar av 
regelverk och lagar, olika sätt att se på vad som är lämpligt samt olika system vilket ger olika 
tekniska förutsättningar. Dessa olikheter påverkar både patienternas möjlighet att använda e-
tjänsten Journalen men det påverkar också de anställdas arbetssituation. Inera har dock som 
ambition att det ska finnas ett enhetligt obligatoriskt regelverk som ska gälla i hela landet.  

En slutsats som kan dras av delstudie ett är att landsting/regioner har svårt att ta rollen som 
arbetsgivare och ta arbetsgivaransvaret när de själva utvecklar och inför ny teknologi i form av 
invånartjänster. Dessa ehälsolösningar riktar sig till patienter och inte till de anställda i hälso- 
och sjukvården. Detta får till följd att det inte alltid finns tillräckligt stor medvetenhet om hur 
den här sortens tjänster kan komma att påverka arbetsmiljön i vården, vilket i sin tur kan 
resultera i att de anställda inte får den information de behöver i samband med införanden och 
de tekniska förändringar som det för med sig. En viktig faktor som vi har identifierat i flera av 
delstudierna och som är kopplad till detta resonemang, är betydelsen av och svårigheten att nå 
ut med information kring införandet av en här sortens ehälsotjänster. Detta gäller både hur de 
tekniska lösningarna är utformade och hur de kan komma att påverka personalens 
arbetssituation. I delstudie fyra återfinns också resultat som visar att olika yrkesgrupper tog till 
sig information om implementeringen av e-tjänsten Journalen på sin arbetsplats via olika 
informations/kommunikationskanaler. Detta utgör ytterligare en utmaning för 
regioner/landsting som behöver informera sina anställda.  

E-‐tjänsten	  Journalen	  förändrar	  handlingsmönster	  och	  arbetsprocesser	  i	  vården	  
Resultat från delstudie fyra och sju indikerar att e-tjänsten Journalen förändrar 
handlingsmönster och arbetsprocesser i vården. En viktig faktor i detta sammanhang är hur den 
tekniska lösningen av ehälsotjänsten utformas. I Region Skåne är e-tjänsten Journalen utformad 
så att patienter inom den somatiska vården och vuxenpsykiatrin kan ta del av den information 
som skrivs in i patientjournalen genom att logga in på 1177 Vårdguiden med ett bank-id. 
Patienten bestämmer själv om han/hon vill kunna läsa osignerade anteckningar eller om 
han/hon endast vill kunna läsa anteckningar som är signerade av journalföraren, vilket gör att 
det dröjer en tid innan journalanteckningarna blir synliga via Internet. Ibland bör patienten inte 
få tillgång till viss information utan särskilt övervägande. Det kan t ex röra sig om information 
som skulle kunna innebära risker för patienten själv eller för närstående. För att säkerställa att 
det fortfarande går att skriva sådan information i patientjournalen finns det en speciell mall i 
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journalsystemet Melior där ”Tidiga hypoteser/Särskild information” kan skrivas in. Det som 
skrivs under denna mall kan inte patienten läsa online, men patienten kan på vanligt sätt begära 
ut en papperskopia om han/hon önskar prövning av sin möjlighet att läsa även denna 
information. Patienter kan utse till exempel en anhörig eller god vän som ombud, det innebär 
att denna person också kan läsa patientens journal via nätet. I Vuxenpsykiatrin i Region Skåne 
är inneliggande patienter (ca 5% av patienterna) undantagna från direkt tillgång till tjänsten, 
men har möjlighet att få tillgång till journalanteckningarna via internet fyra veckor efter att 
sjukhusvistelsen påbörjades. Öppenvårdspatienter i Vuxenpsykiatrin kan dock välja att läsa 
anteckningarna direkt eller med en fördröjning på två veckor. 

Utvecklingen och införandet av e-tjänsten Journalen kan beskrivas på ett exempel på att olika 
aktörer på olika nivåer i den offentliga vården kan ha olika åsikter om nyttan och 
införandeprocessen av olika ehälsotjänster. Den kontrovers som har funnits kring e-tjänsten 
Journalen uppfattas som att staten förändrar handlingsutrymmet för professioner, eftersom den 
anses kunna komma att påverka professionernas autonomi och patientens tillit till professionen.  

Resultatet från baseline-enkäten i delstudie fyra visar på att det finns farhågor från framförallt 
läkarprofessionen beträffande att införandet av e-tjänsten Journalen inom vuxenpsykiatrin i 
Region Skåne ska förändra sättet att dokumentera i journalen. Både resultatet på den enkätfråga 
som handlar om förändrad dokumentation och fritextsvaren visar att det finns personal som 
tänker ändra sitt sätt att dokumentera, eller befarar att andra kommer att göra det. Detta kan 
tyda på att professionerna upplever att deras autonomi vad gäller dokumentationen kommer att 
minska och att de ser framför sig att de kommer att utnyttja det handlingsutrymme som finns 
kvar till att inte dokumentera i samma utsträckning som innan e-tjänsten Journalen infördes. 
Resultat från efter-enkäterna i delstudie fyra och sju visar att ungefär en femtedel av 
respondenterna i både den somatiska och psykiatriska vården svarar ja på frågan om de är 
mindre uppriktiga i sin dokumentation sedan införandet av tjänsten. Det skulle därför vara 
viktigt att det genomförs ytterligare studier för att få mer och fördjupad kunskap om hur denna 
förändring av dokumentationspraxisen de facto ser ut och hur den påverkar arbetsprocesser och 
patientsäkerhet.  

Enkätresultat i delstudie fyra visar också att yrkesgrupperna i vuxenpsykiatrin i många fall har 
olika syn på hur införandet av e-tjänsten Journalen kommer att påverka deras arbete. Läkarna 
hyser i de allra flesta fall starkare farhågor än de övriga professionerna. En anledning till detta 
resultat kan vara att det är olika karaktär på vad de olika professionerna antecknar i journalen. 
Framförallt läkare och psykologer, vars anteckningar kan innehålla känslig information, 
upplever att deras arbete kommer att påverkas i och med att journalen blir tillgänglig för 
patienterna. Liknande resultat återfinns också i de intervjuer som gjorts med läkare i delstudie 
fem, där läkare ser journalen som först och främst sitt arbetsredskap.  

En slutsats är att e-tjänsten Journalen flyttar gränser (beträffande till exempel makt, kontroll 
och kunskapstillgång) mellan yrkesgrupper, men kanske framförallt mellan patienter och 
yrkesgrupper vilket kan förändra vårdpraktiken i grunden på sätt som teknikutvecklarna i vissa 
fall strävade efter och i andra fall inte förutsåg. 



	  
	  

14	  

Rekommendationer	  för	  framtida	  införande	  av	  ehälsotjänster	  
Nedan finns lista med rekommendationer för framtida införandet av ehälsotjänster. Dessa 
rekommendationer grundar sig på resultat från de olika delstudierna i EPSA-projektet.  

•   Regioner/landsting behöver bli mer medvetna om att de har ansvar för och behöver 
hantera både arbetsmiljön för sina anställda och informationen till patienter vid 
införandet av invånartjänster såsom e-tjänsten Journalen.  

•   Det är viktigt att beakta patientsäkerheten vid införandet av e-tjänsten Journalen.  
•   Vid införandet av invånartjänster såsom e-tjänsten Journalen behöver de anställa som 

berörs få kontinuerlig information och utbildning både vid implementeringen och när 
tekniken förändras eftersom både arbetsmiljö och patientsäkerhet kan påverkas.  

•   Det är viktigt för landsting/regioner att använda flera olika informationskanaler när de 
ska nå ut till de anställda, eftersom olika yrkesgrupper tar del av information via olika 
kanaler.  

•   Anställda inom hälso- och sjukvården möter allt mer pålästa och delaktiga patienter, 
detta påverkar deras arbetsprocesser och beslutfattande, landsting/regioner behöver hitta 
sätt att stödja de anställda i detta arbete. 

•   Anställda inom hälso- och sjukvården tycker att det är viktigt med utvärdering av e-
tjänsten Journalen. 

•   Digitala system som införs för att stödja personalen bör utvecklas iterativt nära 
personalen så att de utformas enligt deras behov och önskemål.  

Sammanfattning	  av	  uppnådda	  resultat	  
Det har i olika sammanhang i delstudierna förts fram oro från de anställdas sida beträffande den 
snabba och ibland oförutsägbara utveckling som sker inom ehälsoområdet. I många fall är deras 
största oro att patienten kan komma till skada, de tycker att teknikutvecklingen går för fort och 
att de har för liten påverkan på hur tekniken utformas.  

Projektmedlen från AFA-försäkring har möjliggjort att en mycket viktig kartläggning kring e-
tjänsten Journalen har kunna genomföras. Resultaten kommer att vara viktiga både nationellt 
och internationellt. Sverige är ett land som har kommit långt vad gäller införande av e-tjänsten 
Journalen, de erfarenheter som har kommit fram inom ramen för delstudie ett, fyra, fem och sju 
är därför av intresse för en rad olika aktörer både nationellt och internationellt.  

 

4.	  Genomförda	  insatser	  för	  att	  resultaten	  ska	  komma	  till	  praktisk	  
användning	  
Under projektets gång har en rad insatser genomförts för att resultaten ska komma till praktisk 
användning. Bland annat har resultaten presenterats vid konferenser, intervjuer, föreläsningar, 
seminarier, workshops och i populärvetenskapliga publikationer, se under rubrik 5 i denna 
rapport. De aktiviteter som vänts sig till praktiker är markerade med en *. 



	  
	  

15	  

Andra landsting i Sverige har varit i kontakt med företrädare för psykiatrin i Region Skåne för 
att ta del av erfarenheter och kunskap kring införandet i vuxenpsykiatrin som har genererats via 
EPSA-projektet, vilket gör att resultatet sprids till andra verksamheter. 

Lena Petersson har deltagit i arbetsgruppen för e-tjänsten Journalen inom psykiatrin i Region 
Skåne sedan våren 2015. Detta deltagande har givit EPSA-projektet en möjlighet att 
kontinuerligt återrapportera erfarenheter och resultat vilka har kunnat komma till praktisk 
användning i verksamheten. Lena Petersson är också, via arbetsgruppen, delaktig i ett nätverk 
av landsting i södra Sverige som alla är i förberedelsefasen för införande i BUP. När denna 
rapport skrivs sker förberedelser för en implementering av e-tjänsten Journalen inom BUP i 
Region Skåne.  
 
Åsa Cajander och Rose-Mhaire Åhlfeldt i samverkan med Inera skrivit en populärvetenskaplig 
rapport på allt arbete inom DOME som handlar om e-tjänsten Journalen. 
 
Under projektets sista del påbörjades arbetet med en bok med arbetstiteln eHälsa som 
samhällsfenomen – teori och perspektiv (Studentlitteratur, 2018), Gudbjörg Erlingsdóttir är en 
av bokens två redaktörer. Boken riktar sig till studenter som läser utbildningar inom områden 
som berörs av utvecklingen inom ehälsoområdet, yrkesverksamma och beslutsfattare inom 
hälso- och sjukvård samt andra med intresse för området. Om intresse finnes kommer boken 
även att ges ut på engelska för att nå en internationell läsekrets.  

Gudbjörg Erlingsdóttir och Lena Petersson har kontinuerliga kontakter med representanter ifrån 
olika delar av Region Skåne för att diskutera och reflektera över både resultat från de 
genomförda delstudierna och möjliga framtida studier kring arbetsmiljö och ehälsolösningar. 

 

5.	  Publikationer,	  presentationer	  och	  annan	  spridning	  inom	  projektets	  
ram	  
	  

Publikationer	  	  
Grünloh, C., Cajander, Å. & Myreteg, G. (2016). The Record is Our Work Tool!—Physicians’ 
Framing of a Patient Portal in Sweden. J Med Internet Res 2016;18(6):e167, URL: 
http://www.jmir.org/2016/6/e167/ DOI: 10.2196/jmir.5705 PMID: 27349531. 
 

Erlingsdóttir, G & Jonnergård, K. eHälsa som diskurs och politisk styrning. I Erlingsdóttir, G 
& Sandberg, H. (red). eHälsa som samhällsfenomen– teori och perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur (under arbete, planerad utgivning våren 2018). *  
 

Erlingsdóttir, G & Sandberg, H. Introduktion: kontext och begreppsutredning. I Erlingsdóttir, 
G & Sandberg, H. (red). eHälsa som samhällsfenomen– teori och perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur (under arbete, planerad utgivning våren 2018). *  
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Lindholm C. & Erlingsdóttir, G. (2016). eHealth and the medical profession. In: Erlingsdóttir, 
G. & Sandberg, H (Eds). eHealth Opportunities and Challenges: A white Paper. ISBN 978-91-
979893-9-8. 
 

Petersson, L. eHälsa som vård och omsorgspraktik. I Erlingsdóttir, G & Sandberg, H. (red). 
eHälsa som samhällsfenomen– teori och perspektiv. Lund: Studentlitteratur (under arbete, 
planerad utgivning våren 2018). *  
 

Petersson, L., Erlingsdottir, G. & Sandberg, H. (2017). The importance of a communication 
strategy when implementing new technology in healthcare – The case of psychiatric care 
patients’ online access to EHRs. Skickat till tidskrift.  
 

Petersson, L. & Erlingsdottir, G. (2017). Open notes in Swedish Psychiatric Care: 
Professionals’ Expectations. Skickat till tidskrift. 
 
Presentationer	  vid	  vetenskapliga	  konferenser	  
Cajander, Å. Grünloh, C. & Rexhepi, H. (2015). Worlds Apart – Doctors’ Technological 
Frames and Online Medical Records. IFIP TC 13 International Conference on Human–
Computer Interaction. Volume: Adjunct Proceedings. Workshop on Interactivity in Healthcare 
Systems. Bamberg, Germany. 
 

Grünloh, C., Rexhepi, H., Cajander, Å. & Huvila, I. (2016). Patient Empowerment Meets 
Concerns for Patients - a Study of Patient Accessible Electronic Health Records in Sweden. 
Medical Informatics Europe (MIE 2016), in conjunction with Health - Exploring Complexity: 
An Interdisciplinary Systems Approach (HEC 2016). Munich, Germany. 
 

Erlingsdottir, G. & Petersson, L. (2016). Healthcare personnel does not consider the eHealth 
service “patient online access to their electronic health record” to be beneficial for work 
environment and patient safety. I: The 10th NOVO symposium in Reykjavík, Island, 2016-11- 
10-11.  
 

Erlingsdottir, G. & Petersson, L. (2016). Employees’ work environment and patients’ rights, 
conflicting responsibilities when implementing patient online access to their EHR. I: The 2016 
Healthcare systems Ergonomics and Patient Safety Conference (HEPS 2016) i 
Toulouse, Frankrike, 2016-10-7-9. * 
 

Petersson, L. & Erlingsdottir, G. (2017). Factors to consider when implementing patient online 
access to their electronic health record. I: Nordic Ergonomic and Human Factor Society 
Conference (NES 2017) i Lund, Sweden, 2017-08-20-23. * 
 

Petersson, L. & Erlingsdottir, G. (2016). Professionernas farhågor om införandet av eJournal 
inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne. I: NORDPRO-konferensen 2016, Lund, Sverige, 2016- 
1027-28. 
 
Petersson, L. & Erlingsdottir, G. (2016). Communicating to Employees the Implementation of 
Patient Online Access to Their EHR. The Case of Adult Psychiatry in Southern Sweden. I: The 
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14th Scandinavian Conference on Health Informatics 2016, Göteborg, Sverige, 2016-04- 6 - 7. 
Papret fick utmärkelsen bästa konferenspaper. *  
 

Petersson L. & G. Erlingsdottir, G. (2015). Will PatientsLikeMe.com affect the doctor – patient 
relation and the work environment of doctors? I: Congress of the International Ergonomics 
Association (IEA) Melbourne, August 2015. * 
 

Petersson, L. (2015). Den välinformerade patienten. Förändrar Internet relationen mellan 
patient och vårdpersonal? In: FALF (Forum för arbetslivsforskning)-konferens i Landskrona, 
Landskrona, Sverige, 2015-06-10-12.  
 

Uppsatsarbeten	  inom	  projektet	  
Holmberg, E. & Knutsson, E. (2017). Hur bra är digital vård? En undersökning av kvalitet och 
effektivitet hos en digital vårdcentral. Examensarbete i Arbetsmiljöteknik vid Lunds Tekniska 
Högskola.  
 

Åkerstedt, U. (2015). A study of risks of threats and violence toward hospital staff in relation 
to patient access to electronic medical records. Magisteruppsats i psykologi, Umeå universitet.  
 
Populärvetenskaplig	  rapport	  
Cajander, Å. & Åhlfeldt, R-M. (2016). Journal via nätet: delaktighet för patienterna och oro 
hos personalen. Stockholm: Inera AB. * 
 
Talare	  på	  konferenser	  och	  seminarier	  	  
Gudbjörg Erlingsdóttir var inbjuden som talare vid The Digital Society Week symposium 24–
25 maj 2017, vilket är en del av Lunds universitets 350-års jubileum. Titel: eHealth – More 
Questions than Answers. * 
 

DOME hade ett helt pass på Vitalis i april 2017. Åsa Cajander m.fl. pratade brett om flera olika 
studier, och bland annat om hur läkare uppfattar Journalen och hur den påverkat arbetsmiljön. 
* 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir var inbjuden som talare vid Dagens Medicins seminarium Digital 
transformation med kraft att förändra sjukvården april 2017. Titel: Patientåtkomst till 
journalen, från strategi till praktik. * 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste om E-hälsa ur ett samhällsperspektiv, på seminariet ” E-hälsa 
och patientsäkerhet – visioner utveckling och arbete inom området”, Lunds universitet, mars 
2017. *  
 
Åsa Cajander var inbjuden som talare till Akademiska sjukhuset, Uppsala i februari 2017. 
Pratade bland annat om Journalen och arbetsmiljön. * 
 

Åsa Cajander var inbjuden som talare på Ergonomisällskapets årsmöte i Uppsala februari 2017. 
Hon pratade om digital arbetsmiljö och bland annat om hur Journalen har påverkat arbetsmiljön 
i vården. * 
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Åsa Cajander var inbjuden inspirationstalare på Södertörn Högskola i december 2016 om 
införarande av Journalen. 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste om eHälsa vid Pufendorftemat Digiwork på Lunds universitet, 
november 2016. 
 

Lena Petersson presenterar resultat från EPSA-projektet vid MetaLund-seminarier för forskare 
och praktiker, november 2016. Titel: Professionernas farhågor om införandet av eJournal inom 
vuxenpsykiatrin i Region Skåne. * 
 

Åsa Cajander var key note på Ergonomisällskapet Sveriges årliga konferens i Uppsala 
arrangerad av Arbets- och miljömedicinska institutionen, november 2016. * 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläser vid MetaLunds 10 års jubileum, Lunds universitet. Titel: 
Digitalisering som en del av framtida sjukvård, november 2016. * 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläser på Rotary i Staffanstorp om eHälsa: Möjligheter och problem, 
november 2016. * 
 

Lena Petersson presenterar resultat från EPSA-projektet vid DOME-möte i Uppsala, oktober 
2016. Titel: Healthcare professionals’ expectations and perceptions of the implementation of 
patient online access to their Electronic Health Records in the psychiatric care. 
 

Lena Petersson presenterar resultat från EPSA-projektet vid seminarium på Institutionen för 
Designvetenskaper, Lunds universitet, september 2016. Titel: Digitalisering – förändrade 
förutsättningar för vårdprofessionernas arbete? 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste vid ett forskningsseminarium. Titel “Older people meet 
robots” vid the Faculty of Philosophy and Humanities Utrecht University, maj 2016.  
 

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläste vid ett forskningsseminarium. Titel “Patient online access to 
the EHR in Sweden” vid the University Medical Center Utrecht, maj 2016. 
 

Åsa Cajander var key note på Sektionen för omvårdnads årliga konferens i april 2016 i Uppsala. 
* 
 
Gudbjörg Erlingsdóttir föreläser vid Socialhögskolans forskningsdag, Lunds universitet, april 
2016. Titel: eHälsa – den tredje vågen? 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir höll föredrag vid Forte Talks, Stockholm mars 2016. Titel: Kommer 
eHälsotjänster att bidra till jämlik vård? * 
 

Lena Petersson håller en presentation vid Tema eHälsa på Pufendorfinstitutet, Lunds 
universietet, februari 2015. Titel: eJournal inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne – personalens 
funderingar, förväntningar och farhågor innan införandet. 
 

Åsa Cajander var inbjuden talare på European Telemedicine Conference 2016 i Oslo om 
införande av Journalen och dess effekter.  
 

Åsa Cajander var inledningstalare på INERA:s konferens om Journalen i Stockholm 2016. * 
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Gudbjörg Erlingsdóttir presenterar Tema eHealth Pufendorfinstitutet 2015–2016 vid 
avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, november 2015.  
 

Lena Petersson håller en presentation vid Tema eHälsa på Pufendorfinstitutet, Lunds 
universietet, oktober 2015. Titel: eJournal och arbetsmiljö. 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir introducerar tema eHälsa, forskarnätverket på eHealth temat på 
Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, oktober 2015. 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir arrangerar forskningsseminarium på Pufendorfinstitutet vid Lunds 
universitet, oktober 2015. Titel: When patient empowerment encounters professional 
autonomy: The conflict and negotiation process of inscribing an eHealth service. 
 

Åsa Cajander var key note på konferensen NUAK kring digital arbetsmiljö där vårdens system 
var med som exempel i presentationen, september 2015. 
 

Åsa Cajander föreläser på Rotary Uppsala kring införande av journal på nätet, juli 2015. * 
 

Lena Petersson var inbjuden som talare vid Hälsoeventet ”Kommunen – framtidens 
hälsosamma arbetsplats, Båstad Kommun, juni 2015. Titel: Teknik och arbetsmiljö – exempel 
på nya och gamla utmaningar. * 
 

Åsa Cajander presenterade resultat på Svartbäckens vårdcentral, Uppsala, inför läkare i maj 
2015. * 
 

Åsa Cajander presenterade resultat från bland annat intervjustudien med läkare på Barnkliniken, 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, mars 2015. * 
 
Gudbjörg Erlingsdóttir presenterar forskning vid MetaLund-seminarium, Lunds universitet, 
februari 2015. Titel: eHälsa. * 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir presenterar forskning om eHälsa för representanter för Region Skåne, 
november 2014. * 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir presenterar Ehälsoprojekt vid MetaLund-seminarium, Lunds 
universitet, april 2014. * 
  

Gudbjörg Erlingsdóttir föreläser vid Medicinteknik i Skåne (årlig konferens), Skånes 
Universitetssjukhus. Titel: Erfarenheter från införandet av ”Min journal på nätet”, mars 2014. 
* 
 

Gudbjörg Erlingsdóttir möter fackliga representanter från hälso- och sjukvården i Region 
Skåne. Titel: Om Journal via nätet, januari 2014. * 
 
Föreläsningar	  på	  kurser	  och	  undervisning	  
Gudbjörg	  Erlingsdóttir	  
Introduktionsföreläsning på eHälsokursen (ETIF) för ingenjörsprogrammet Medicin och 
Teknik vid Lunds universitet: eHälsa och det svenska sjukvårdssystemet (ges runt 20 januari 
varje år sedan 2015). * 
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Deltagit i utvecklingen av eHälsokursen (ETIF) för ingenjörsprogrammet Medicin och Teknik 
vid Lunds universitet, 2014. * 
 
Åsa	  Cajander	  
Arrangemang av en sommarskola om eHälsa: http://eithealth.eu/2017-eitacm-sigchi-summer-
school-user-centered-design-e-health-m-health-systems/. En av dagarna på sommarskolan 
kommer att handla om journal via nätet. * 
 

Föreläsning kring vårdens IT-system på kursen ”Programmering” vid Institutionen för IT. 
November 2016. * 
 

Kursansvarig för kursen IT i samhället som hösten 2016 undersöker vårdens framtida IT-
system. Forskning på Journalen blir en integrerad del av hela kursen. * 
 

Föreläsning om journalen på doktorandkurs arrangerad av Vårdvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet hösten 2016. * 
 

Kursansvarig för kursen Medicinsk informatik våren 2016 där jag föreläser bland annat om 
Journalen. * 
 

Doktorandkurs om digitaliseringens effekter på arbete våren 2016. * 
 

Kursansvarig lärare på IT I samhället som i år har en grupp som fokuserar på hur vårdpersonalen 
upplever Patient Home Monitoring system, sep 2015- jan 2016. * 
 

Föreläsning kring vårdens IT-system på kursen ”Programmering” vid Institutionen för IT. 
November 2015. * 
 

Föreläsning på Specialistsjuksköterskeutbildningens gemensamma introduktionsdagar, Sep 
2015. * 
 

Föreläsning på kursen “Användarcentrerad systemutveckling” vid Institutionen för IT kring hur 
man kan beakta arbetsmiljöfrågor och användbarhet vid utveckling av nya IT-system för arbete, 
april 2015. * 
 

Föreläsning på kursen “Medicinsk Informatik” vid Institutionen för IT om vårdens system och 
dess digitala arbetsmiljö, februari 2015. * 
 
Arrangemang	  av	  workshops	  på	  konferenser	  
 

Gudbjörg	  Erlingsdóttir	  
Medarrangör till workshop om “eHealth in Home Healthcare – Dystopia or Utopia” på HEPS i 
Toulouse oktober 2016. Konferensen riktar sig till både forskare och praktiker. * 
 

Medarrangör till den interaktiva utställningen ”Träffa roboten HOBBIT och diskutera 
framtidens vård” på Gilla Jobbet mässan, Stockholm oktober 2014. Konferensen riktar sig till 
praktiker. * 
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Arrangör av Workshop (Knytkonferens) ”Hur får vi flerprofessionella team att fungera bra 
inom vården”? – Gilla Jobbet mässan, Stockholm oktober 2014. Konferensen riktar sig till 
praktiker. * 
 

Workshop om hur e-samhället påverkar hälso- och sjukvårdspraktiken på NES/ODAM i 
Köpenhamn 2014. Konferensen riktar sig till både forskare och praktiker. * 
 
Åsa	  Cajander	  
Workshop om införande av journal via nätet. European Telemedicine Conference, 2016. 
Konferensen har ett forskningsspår, men är i huvudsak inriktad till praktiker. * 
 

Workshops om Agila metoder och hur man jobbar med användare på konferensen NordiCHI 
2016. Konferensen är i huvudsak inriktad på forskning, men praktiker deltar också. Åsa 
presenterade exempel från Journal via nätet. * 
 

Workshop om “Critical incidents” inom sjukvården på konferensen NordiCHI i Göteborg 2016 
med presentation av införandet av Journalen. Konferensen är i huvudsak inriktad på forskning, 
men praktiker deltar också. * 
 

En workshopartikel på ovanstående workshop som handlar om krocken mellan patienternas 
behov och läkarnas åsikter om att googla sin sjukdom: "Please Do Not Confuse Your Google 
Search With My Medical Degree"? - How Accessing Electronic Health Records (EHRs) and 
Online Searches can Support Information Needs and Increase Understanding for Patients and 
Relatives. 
 
Övriga	  arrangemang	  
 

Gudbjörg	  Erlingsdóttir	  
Arrangör av symposiet e-hälsa: Digitaliseringen av hälsa och sjukvård vid Pufendorfinstitutet 
på Lunds universitet under Digitala vetenskapsveckan, april 2017. Vid symposiet diskuterades 
fördelarna och nackdelar med denna expansiva omvandling av hälso- och sjukvården som sker 
i och med ökad digitalisering. * 
 

Koordinator och initiativtagare till samverkansnätverket ehealth@LU, vilket är ett 
tvärvetenskapligt nätverk med representanter från fem fakulteter vid Lunds universitet, 
tjänstemän och politiker i Region Skåne samt små och stora företag inom området. * 
 

Under läsåret 2015–2016 ledde Gudbjörg Erlingsdóttir tillsammans med Helena Sandberg ett 
tvärvetenskapligt forskningstema vid Pufendorfinstitutet på Lunds universitet ”eHealth for 
better, for worse - in sickness, and in health". Temat samlar 35 forskare och doktorander från 
fem fakulteter på Lunds universitet samt representanter från Region Skåne och Medicon 
Village. Temat organiserade sex öppna seminarier. * 
 
Åsa	  Cajander	  
Arrangerade två dagars workshop i Uppsala med tre forskare och ansvariga för införandet 
av journal på nätet i Norge, april 2016. Personerna kom ifrån Norwegian Centre for E-health 
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Research. Presenterade och diskuterade den forskning som finns kring Journalen i Sverige. 
 

Deltog och arrangerade en tvådagars konferens för forskningskonsortiet DOME där EPSA-
studien presenterades i februari 2016 i Örebro. 
 

Deltog och arrangerade en tvådagars konferens för forskningskonsortiet DOME där EPSA 
ingår i oktober 2016 i Uppsala. 
 
Övriga	  publikationer	  som	  är	  relaterade	  och	  som	  handlar	  om	  hur	  man	  utvecklar	  system	  
som	  har	  bra	  användbarhet	  och	  digital	  arbetsmiljö	  
Lárusdóttir, M., Gulliksen, J. & Cajander, Å. (2017). A license to kill: Improving UCSD in 
agile development. Journal of Systems and Software.  
 

Cockton, G., Larusdottir, M.K., Gregory, P. & Cajander, A. (2016). Integrating User-Centred 
Design in Agile Development in Cockton, G., Larusdottir, M.K., Gregory, P. and Cajander, A, 
(Eds.) in Integrating User Centred Design in Agile Development. Springer: London. 
 

Cockton, G., Larusdottir, M.K., Gregory, P. & Cajander, A, (Eds) (2016). Integrating User 
Centred Design in Agile Development. Springer: London. 
 

Gregory, P. Larusdottir, M.K., Cajander, A. & Cockton, G. (2016). Workshop on the Integration 
of User-Centred Design and Agile Development: Approach, Findings and Themes In Cockton, 
G., Larusdottir, M.K., Gregory, P. and Cajander, A, (Eds.) in Integrating User Centred Design 
in Agile Development. Springer: London. 
 

Larusdottir, M. K., Cajander, Å, Erlingsdottir, G., Lind, T. & Gulliksen, J. (2016). Challenges 
from Integrating Usability Activities in Scrum - Why is Scrum so Fashionable? In Cockton, G., 
Larusdottir, M.K., Gregory, P. and Cajander, A, (Eds.) in Integrating User Centred Design in 
Agile Development. Springer: London. 
 

Nauwerck, G., Cajander Å., Lind, M. & Lárusdóttir M. Introducing User Centred Design to 
Promote Work Engagement. Submitted in August 2016 to Human Technology. 
 
Spridning	  av	  resultat	  via	  media	  
Lund	  University	  Research	  Magazine	  
2017-‐04-‐18	  
Gudbjörg Erlingsdóttir intervjuas om sin forskning om ehälsa. Bland annat berörs den forskning 
som har skett i EPSA. * 
 

pharma	  industry	  nr	  2–17	  
2017-‐04-‐05	  
Artikel om Gudbjörg Erlingsdóttirs presentation vid Dagens Medicins Agenda om den digitala 
transformationen av hälso- och sjukvården. * 
 

Region	  Skånes	  intranät	  

2017-‐03-‐03	  
Intervju med Gudbjörg Erlingsdóttir inför efter-enkät i Vuxenpsykiatrin. * 
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MT-‐talks	  Podcast	  	  
2017-‐01-‐17	  	  
Åsa Cajander och Jonas Moll har intervjuats i MT-talks, en podcast producerad vid Södertörns 
högskola. Samtalet handlar om DOME-konsortiet och medicinska journaler via nätet. * 
 

Morgon	  i	  P4	  Kronoberg	  	  
2016-‐12-‐30	  	  
Den 30 december 2016 intervjuades Åsa Cajander om projektet "Journaler" i P4:a Kronoberg. 
* 
 

Läkartidningen	  
2016-‐10-‐12	  
EPSA-projektet presenteras i artikeln Arbetsmiljön i fokus för ny studie om e-hälsotjänster. 
Gudbjörg Erlingsdóttir och Lena Petersson intervjuas. * 
 

Vårdfokus	  (tidning	  för	  Vårdförbundet)	  Nr	  9/16	  
2016-‐09-‐07	  
Inom ett år har alla landsting anslutit sig till tjänsten som ger patienterna tillgång till sina egna 
hälsodata. Artikeln refererar till forskning gjord inom ramen för DOME som leds av Åsa 
Cajander. * 
 

SVT	  Nyheter	  Uppsala	  
2016-‐08-‐08	  
Inslag om att det är skillnad mellan Landstingen när det gäller tillgänglighet till journaler på 
nätet. Åsa Cajander intervjuas. * 
 

SVT	  Rapport	  	  
2016-‐08-‐08	  
Reportage om att möjligheten för patienter att läsa sina journaler på nätet skiljer sig åt mellan 
Landstingen. Åsa Cajander intervjuas. *  
 

SVT	  Aktuellt	  	  
2016-‐08-‐08	  
Reportage om patientjournaler på nätet. Åsa Cajander intervjuas. * 
 

SVT	  Nyheter	  	  
2016-‐08-‐08	  
Artikel om att patienter positiva till journal via nätet. Åsa Cajander intervjuas. * 
 

SVT	  Nyheter	  	  
2016-‐08-‐08	  
Artikel om att det är stora skillnader i landet hur mycket patienten får se i sina patientjournaler 
på nätet. Åsa Cajander intervjuas. * 
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LUM	  (Lunds	  universitets	  magasin)	  
2016-‐06-‐09	  
Artikel om utvecklingen inom ehälsoområdet och e-tjänsten Journalen. Gudbjörg Erlingsdóttir 
intervjuas. * 
 

Läkartidningen	  	  
2016-‐07-‐05	  
Artikel om att personal mer misstrogen än patienter mot journal på nätet, vilket visas i den 
rapport som bl.a. Åsa Cajander sammanställt. * 
 

Inera	  -‐	  landsting	  och	  regioner	  i	  samverkan	  för	  e-‐hälsa	  	  
2016-‐06-‐30	  
Pressmeddelande: "Patienterna är nöjda men vården tvekar" * 
 

Vårdfokus	  (tidning	  för	  Vårdförbundet)	  	  
2016-‐06-‐30	  
Artikel om journal på nätet. Patienterna gillar att läsa sin journal på nätet och vill veta så mycket 
som möjligt. Vårdpersonalen är skeptisk, men får större förtroende när de själva använt tjänsten 
som patienter, visar en ny rapport. Åsa Cajander intervjuas. * 
 

Region	  Skånes	  intranät	  
2016-‐06-‐01	  
Intervju med Gudbjörg Erlingsdóttir inför efter-enkät inom den somatiska vården. * 
 

Psykologtidningen,	  nr	  4–5	  
2016-‐05-‐20	  
Artikel i tidningens tema om journal via nätet. Gudbjörg Erlingsdóttir och Lena Petersson 
intervjuas i en artikel med titeln Kan få effekt på sättet att skriva journal. * 
 

Nya	  Horisonter	  -‐	  magasin	  från	  Uppsala	  universitet	  Nr	  1/16	  
2016-‐04-‐18	  
Artikel om journaltjänst på nätet Åsa Cajander intervjuas. * 
 

Inera	  -‐	  landsting	  och	  regioner	  i	  samverkan	  för	  e-‐hälsa	  	  
2016-‐03-‐24	  
Åsa Cajander intervjuas (inom ramen för DOME-projektet) om att patienterna vill läsa sin 
journal på nätet, men vårdpersonalen är orolig för vad patienterna ska få läsa. Det har bland 
annat lett till att reglerna för vilken information patienten får läsa, och när, skiljer sig mellan 
landstingen när tjänsten Journalen nu införs i hela landet. * 
 

Horisont	  Uppsala	  –	  nyhetsbrev	  för	  Uppsala	  universitet	  Mars	  2016	  
2016-‐03-‐02	  
Ny studie: Tummen upp för journaltjänst För tre år sedan införde Landstinget i Uppsala län 
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möjligheten för patienter att läsa sin journal på nätet. Nu har Åsa Cajander tillsammans med 
andra forskare studerat hur tjänsten fungerar för patienterna. Studien visar att de överlag är 
positiva. * 
 

Netdoktor.se	  	  
2016-‐02-‐10	  
Artikel om att patienter kan läsa sin journal på nätet. I artikeln hänvisar man till nyheten på UU-
webben (160202) om Åsa Cajanders forskning. * 
 

Uppsala	  universitet	  pressmeddelande/nyheter	  
2016-‐02-‐02	  
Intervju med Åsa Cajander om cancerpatienter som läser sina journaler på nätet. * 
 

Sjukhusläkaren	  	  
2016-‐01-‐04	  
E-journal gav känsla av kontroll, Åsa Cajander. * 
 

Region	  Skånes	  intranät	  
2015-‐09-‐23	  
Intervju med Gudbjörg Erlingsdóttir inför baseline-enkät i Vuxenpsykiatrin. * 
 

TT	  nyheter	  
2015-‐09-‐28	  
Artikel om journal via nätet där Åsa Cajander blev intervjuad. * 
 
Spridning	  av	  resultat	  via	  sociala	  media	  
Åsa Cajander twittrar dagligen om forskningsresultat inom ramen för konsortiet DOME där 
EPSA ingår och som forskare. Användarnamn på Twitter: @domeprojekt och @AsaC. * 
 

Åsa Cajander bloggar också om bland annat EPSA, eHälsa och Journalen på 
www.asacajander.se. Bloggen har cirka 50-80 läsare dagligen och uppdateras 2-3 gånger i 
veckan. * 


