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Sammanfattning I enlighet med Patientlagen (2014:821) ska all sjukvård 

ske i samråd med patienten. Genom att patienten 

medverkar i beslut kring vården ökar patientsäkerheten. 

Patientens tillgång till journalen kan leda till förbättrad 

kommunikation mellan patient och vårdgivare och 

patientens inflytande i vården stärks.  
 

Syftet med studien var att undersöka patientens 

uppfattning om informationen i journalen. Studien har en 

deskriptiv kvalitativ design. Sex patienter intervjuades 

med hjälp av ”tänka högt” (TA) metoden. Resultatet 

visade att patienterna upplevde att de uppfattade helheten i 

journalen på ett korrekt sätt. Delar av journalen var lättare 

att förstå än andra. De latinska och medicinska termerna 

samt förkortningar upplevdes av merparten deltagare som 

ett hinder i informations-inhämtningen. Det var inget som 

uppenbart saknades i journalen.  Intresset för den 

kommande internettjänsten ”journalen” var delat. Vidare 

forskning kring patienters uppfattning om informationen i 

journalen skulle kunna bidra till en ökad förståelse hos 

vårdgivare och därmed bidra till en utveckling av 

dokumentationen.  

  



 

 

Title The patient´s perception of the medical record. A qualitative 

interview study. 

Author Linnéa Gustavsson 

Department School of Health and Welfare 

Supervisor Kristina Ziegert, PhD, Associate Professor 

Examiner Barbro Boström, PhD, Senior lecturer 

Period Spring 2016 

Pages 18 

Key words Medical record, communication, patient, perception 

 

Abstract In accordance with the law “Patientlagen” (2014:81) all 

medical treatment shall be in joint consultation with the 

patient. The patient shall participate in decisions 

concerning treatment and thru that enhance patient safety. 

The patient’s access to the medical record could lead to 

improved communication between patient and care giver 

and the patients influence could therefore be strengthened.  
 

The purpose of this study was to examine the patient’s 

perception of the information in the medical record.  

This study has a descriptive and qualitative design. 

Six patients was interviewed using the “think aloud”  

(TA) method. The results showed that the patients 

experienced they understood the entirety of the medical 

record correctly even though parts of the record were 

easier understood than others. The latin and medical terms 

as well as abbreviations was by the majority of the 

participants perceived as an obstacle in the gathering of 

information. There was nothing obvious missing in the 

record. The interest for the upcoming internet service 

“Journalen” was divided. More research about the patients 

view on the information in the medical records could lead 

to an increased understanding and therefore contribute to a 

development in the documentation. 
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Inledning 

Många omvårdnadsforskare har historiskt sett byggt sina teorier på ”personen” bakom 

sjukdomen och även om de inte använt begreppet ”personcentrerad vård” så har 

begreppet en stark teoretisk förankring (Leksell & Lepp, 2013). Enligt patientlagen 

(2014:821) ska all hälso- och sjukvård så långt som möjligt ske i samråd med 

patienten. Patientens medverkan i vården har blivit en betydande del i arbetet med att 

öka patientsäkerheten. Genom att patienten medverkar i beslut om behandling, 

omvårdnadsåtgärder och rehabilitering ökar förutsättningarna för en säker vård  

(SKL, 2016). Vid ett aktivt patientdeltagande stärks samarbetet mellan patient och 

vårdgivare. Dokumentationen i patientjournalen bör, utöver medicinsk information, 

även innehålla information om patientens upplevelse ur dennes perspektiv (Ekman et 

al. 2011). Via internet finns en enorm tillgång till information om hälso- och sjukvård. 

Varje år satsar landstingen och regionerna i Sverige miljardbelopp på att utveckla  

e-hälsotjänster som ska bidra till större delaktighet för patienter (Eriksson & Majanen, 

2012). Tjänsterna har skapats för att öka tillgängligheten, effektiviteten och kvaliteten 

på hälso- och sjukvården (SKL, 2016). En del av dessa tjänster är patientens tillgång 

till journalen som enligt Ross och Lin (2003) kan förbättra kommunikationen mellan 

patienten och vårdpersonalen samt stärka patientens inflytande i vården. Cahill och 

Gilbert (2014) beskriver hur en förbättrad kommunikation och en ökad tillgänglighet 

till information kan leda till en ökad patientsäkerhet och en förbättrad egenvård. 

Under 2016 ska Region Halland införa internettjänsten ”journalen” vilket föranlett 

frågeställningen till denna studie.  

 

 

Bakgrund 

Mötet mellan vårdgivare och patient ligger till grund för en fungerande verksamhet 

och en god vård. Diskussion om diagnos, behandling och rehabilitering sker gemen-

samt med patienten. Det är den individuella patientens behov som styr besluten.  

En hög delaktighet och en patientcentrerad vård leder till ökad tillfredsställelse för 

patienten, följsamhet till behandling och goda behandlingsresultat (Socialstyrelsen, 

2011). Genom att patienten känner sig sedd, bekräftad och respekterad uppstår en 

känsla av välbefinnande. Vid delat beslutsfattande mellan patient och personal, stor 

vilja till samarbete och flexibelt ledarskap skapas förutsättningar för en terapeutisk 

miljö (Leksell & Lepp, 2013). Larsson, Palm och Rahle Hasselbalch (2008) menar att 

graden av delaktighet hos patienten återspeglas i vårdpersonalens agerande. Det 

visade sig att när patienten är delaktig i vården tenderar personalen att vara mer 

uppmärksam på dennes åsikter, vilket har betydelse för livskvalitet och hälsotillstånd 

hos patienten.  
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Patientlagen (2014:821) syftar bland annat till att stärka patientens ställning samt 

främja delaktigheten i vården. Utifrån patientens och dess närståendes önskemål och 

förutsättningar ska möjlighet till medverkan och egenvård ges (Patientlag 2014:821). 

Patientdatalagen (2008:355) har sedan 2008 ersatt den tidigare patientjournallagen 

(1985:562). I första hand är syftet med journalen att bidra till säker och god vård av 

patienten. Patientjournalen ska också fungera som en informationskälla för patienten 

(Patientdatalagen, 2008).  

En enskild journal ska upprättas vid vård av patient. Journalen är ett arbetsinstrument 

för hälso- och sjukvårdspersonal och det är viktigt att texten i journalen inte kan 

misstolkas. Innehållet i journalen ska domineras av medicinsk information gällande 

patienten. Exempel på sådan information kan vara sjukdomshistoria, hereditet, 

aktuella och preliminära diagnoser, behov av vård, vårdplaneringar, undersökningar, 

prognoser och ordinationer. I journalen kan det också behöva dokumenteras kring 

patientens sociala situation. Till journalen hör dessutom alla dokument, rapporter, 

laboratoriesvar och remisser som upprättas eller inkommer till den aktuella enheten 

(Fahlberg, 2009). 

Inom vård och omsorg bör information som delas mellan olika vårdgivare vara 

entydig för att undvika missförstånd och tolkningar. Informationen i journalen ger  

en förutsättning för patienten att erhålla en god vård på korrekta grunder. De yrkes-

kategorier med journalföringsplikt bör samordna informationen för att undvika risk 

för dubbeldokumentation vilket gör journalerna onödigt stora och svåra att navigera i. 

Sjuksköterskan ansvarar för dokumentation av omvårdnads-processen vilken 

innehåller; anamnes, status, diagnos, mål, åtgärder, resultat och epikris (Björvell, 

2011). Omvårdnadsprocessen anses som lämplig att följa vid registrering av 

omvårdnadsdata i patientjournalen. Syftet med omvårdnadsprocessen är att på ett 

systematiskt sätt kunna skapa en helhetsbild kring patienten och dennes alla vård-

händelser (Leksell & Lepp, 2013). Saranto et al. (2014) beskriver hur omvårdnads-

processen används för att på ett strukturerat sätt beskriva sjuksköterskans arbete 

kring patienten i form av bedömning, diagnos, mål, plan, åtgärd och utvärdering.  

Det har sedan länge diskuterats huruvida sjuksköterskor bör dokumentera i 

checklisteformat eller i form av fri text. En fördel med checklistor anses vara det 

lättare att söka efter specifik information. Nackdelar kan vara begränsningar i 

kreativiteten hos sjuksköterskan och minskad möjlighet till individanpassning  

för patienten. Björvell (2011) beskriver det varierande språket i journalen. 

Omvårdnaden har inget ”eget” språk i motsats till det medicinska språket som 

används internationellt. Det medicinska språket kan kritiseras eftersom det ofta 

uppfattas som svårt att förstå hos den icke professionella individen (patienten). I 

journaltexten bör alla ord gå att slå upp i ett svenskt lexikon eller en medicinsk 

ordbok. Förkortningar bör undvikas i möjligaste mån. 
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En del i Sveriges regerings satsning på digitaliseringens möjligheter är e-hälsan  

(SKL, 2016). E-hälsa definieras som en term för en rad olika begrepp för elektroniska 

processer och former av kommunikation inom hälso- och sjukvården. Begreppet 

omfattas av exempelvis e-journaler, telemedicin och hälsoinformation för patienter 

(Wikipedia, 2016). Genom e-hälsa kan kvaliteten, effektiviteten och jämlikheten i 

vården öka. Patienter ges möjlighet till delaktighet, självständighet och trygghet 

(SKL, 2016). Ett annat uttryck för e-hälsa kan vara vård på distans. Konceptet med  

e-hälsa är att bidra till att kunskap och kompetens från olika instanser inom hälso- och 

sjukvården kan utnyttjas oavsett på vilken plats behovet uppstår. Detta ökar kvaliteten 

och tillgängligheten för patienten. (Eriksson & Majanen, 2012). En välinformerad 

patient leder till aktivitet och engagemang i beslutsprocessen gällande den personliga 

vården. Möjligheten att föra en dialog med sjukvårdspersonalen och aktivt delta i val 

kring behandling ökar när patienten har kunskap och insikt i sin situation. Internet 

ökar patientens möjligheter till informationsinhämtning och kan fungera som ett 

verktyg för både patienten och sjukvårdspersonalen (Josefsson, 2011).  

Patienter söker till största delen information om sjukvård via internet. Det finns en 

uppsjö av informationstjänster att välja bland. Några exempel på sådana hemsidor är 

”1177 - Vårdguiden” och ”Netdoktor.se”. Via dessa kan patienten söka svar på frågor 

när det gäller sjukdomar, symtom, undersökningar och behandlingar (Eriksson & 

Majanen, 2012). E-hälsotjänsterna tillhandahåller kvalitetssäkrad information som 

ökar möjligheterna att hantera sin hälsa och ohälsa på egen hand dygnet runt och i 

hela landet (Inera, 2016).  

Via internetsidan ”1177 - vårdguiden” kan patienten, genom att använda en personlig 

inloggningsidentitet, nå diverse e-tjänster där sjukvården kan kontaktas dygnet runt. 

Varje landsting eller region väljer själva vilka tjänster som erbjuds men exempelvis 

kan patienten av- och omboka besök, förnya recept, begära intyg och kontakta sjuk-

sköterska. En del landsting och regioner har dessutom en tjänst där patienten kan nå 

hela eller delar av sjukvårdens journalanteckningar. Tjänsten kallas ”Journalen” 

(Inera 2016) alternativt ”mina vårdhändelser” (HIP, 2016) och syftar till att öka 

patientens delaktighet i vården. Landstinget i Uppsala var först ut i Sverige 2008 med 

att erbjuda invånarna tillgång till patientjournalen. Det är nu flera regioner och 

landsting som gjort detsamma och målet är att alla Sveriges invånare ska kunna läsa 

sin journal, eller delar av den, år 2017 (Inera, 2016). Patienter har idag möjlighet att få 

sin journal utskriven men Keselman et al. (2007) menar att fler väljer att läsa 

journalen om den finns tillgänglig elektroniskt via internet. En journal som är 

begriplig för patienten kan leda till större engagemang och aktivitet vid beslut 

gällande vården.  

Ross och Lin (2003) beskriver hur patienter som hade tillgång till sin journal upp-

levde positiva aspekter som bland annat en förbättrad kommunikation med vård-
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givare, en ökad kunskap om sitt hälsotillstånd, en utvecklad förmåga till egenvård 

och större delaktighet i beslut. En av de negativa aspekterna var svårigheter i att förstå 

det fackliga språket.  

Nazi et al. (2013) diskuterar förhållandet mellan patientens motivation att läsa sin 

journal via nätet och vårdgivarens intresse och tilltro till patientens tillgång till 

journalen. Patienter som får information och uppmuntran av sin behandlande läkare 

tenderar att i större utsträckning läsa sin journal via internet.  

Teoretisk referensram 

Transitionsteori i omvårdnad har valts ut för att stärka uppsatsens teoretiska för-

ankring. Transition handlar om hur individen genomgår olika typer av förändringar. 

Transition är en process som varje individ går igenom som en form av rörelse i livet 

som förändrar personen på olika sätt. Transitionerna kan vara av olika karaktär och 

kan exempelvis handla om hälsa och ohälsa eller naturliga förändringar som tillväxt, 

pubertet och menopaus. Omgivande faktorer påverkar hur en person genomgår sin 

förändring. Under dessa förändringar spelar sjuksköterskan en viktig roll. Genom  

att förbereda och utbilda patienten förbereds denne för sin personliga förändring 

(Raile Alligood, 2014).  

Individen kan genomgå flera transitioner samtidigt och det är viktigt att vara 

medveten om dessa och engagera sig kring dem. Genom att hantera förändringarna  

på ett adekvat sätt kan självkänslan stärkas och flexibilitet i den personliga identiteten 

öka. Transitionerna kan vara självvalda eller påtvingade. Påtvingade transitioner  

kan uppstå exempelvis vid sjukdom eller livskris och sjuksköterskans största uppgift 

kan då vara att medvetandegöra patienten så att denna kan hantera förändringen. 

Sjuksköterskan hjälper patienten att navigera genom transititonen med målet att 

uppnå välmående och hälsa (Kralik et al. 2006). Genom att höra patientens berättelse 

om sin situation och därefter gemensamt ta beslut gällande vården ökar förutsätt-

ningarna för att de gemensamma målen uppnås. I den, för patienten och personalen, 

transparenta patientjournalen bör dokumentationen innehålla information om 

patientens upplevelser, åsikter och värderingar. Detta för att förbättra vårdpersonalens 

förståelse för individen och för att stärka patientens och vårdpersonalens partnerskap. 

Partnerskapet i omvårdnad handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap;  

å ena sidan patientens och närståendes, å andra sidan sjuksköterskans (och andra 

hälso-sjukvårdsprofessionellas) kunskap om omvårdnad (behandling) vid det 

specifika tillståndet (Ekman, 2011).  
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Problemformulering 

Forskning visar att en för patienten, tillgänglig elektronisk journal, medför frågor och 

funderingar hos vårdgivare. Genom denna intervjustudie var syftet att inhämta 

kunskap om hur informationen i journalen uppfattas av patienten, dels för att kunna 

bemöta en väl förberedd och informerad patient på bästa sätt och dels för att vid 

behov kunna förändra sättet att dokumentera i journalen för att förenkla 

informationsinhämtningen för patienten.  

 

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka patientens uppfattning om informationen i 

journalen.  

 

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts med en beskrivande, kvalitativ design för att svara mot syftet, 

det vill säga att undersöka en uppfattning.  

Ansatsen var induktiv, vilket innebär att studera forsknings-objekten 

förutsättningslöst och genom tolkning av materialet, i detta fall transkriberade 

intervjuer, formulera en teori (Patel & Davidsson, 2003).  

Under intervjuerna användes en så kallad ”tänka högt” (TA) metod. TA är en metod 

som används för att beskriva kognitiva processer genom verbala beskrivningar 

(Newell & Simon, 1972). Patienterna ombads att högt delge sina tankar under tiden  

de läste sin patientjournal.  

Urval 

Studien baserades på erfarenhetsbaserat urval där inklusionskriterier var patienter 

över 18 år som under våren 2015 polikliniskt erhöll intravenös biologisk behandling 

på grund av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom på ett sjukhus i södra Sverige. 

Denna patient-grupp valdes eftersom jag har kunskap inom det medicinska området. 

En förutsättning var också att deltagarna kunde tala och läsa svenska utan svårigheter. 

Förfrågan om deltagande ställdes via ett telefonsamtal till ett urval av de patienter 

som hade behandling inbokad under perioden mars-maj 2015. En lista på tänkbara 

intervjudeltagare erhölls av personalen på enheten. Vid val om förfrågan till 
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deltagande, togs i möjligaste mån, hänsyn till kön och ålder, för att få en så stor 

spridning som möjligt. Åtta patienter tillfrågades varav två tackade nej till medverkan. 

Sex patienter intervjuades, tre män och tre kvinnor. Åldrarna varierade mellan 20 år 

och 66 år. Antal år sedan diagnos varierade mellan ett år och 32 år. Information om 

yrke och utbildning noterades vid varje intervju men dessa data valdes att exkluderas 

ur resultatet på grund av risk för identifiering av den enskilda deltagaren.  

Exklusionskriterier var patienter som vårdats på grund av sin inflammatoriska 

tarmsjukdom på enheten jag är verksam på, detta för att minimera risken för att etiskt 

dilemma mellan intervjuare och intervju-person ska uppstå. Deltagaren gav sitt 

skriftliga samtycke i anslutning till intervjusessionen. 

Datainsamling 

Frågeställningar inför genomförandet av studien var följande: 
 

 Är journalen begriplig för patienten? 

 Innehåller journalen information som är obekant för patienten?  

 Upplever patienten att något saknas?  

 Hur använder sig patienten av informationen i journalen?  

 Hur ser patientens inställning ut kring journalen via internet? 

Data samlades in genom sex intervjuer där TA-metoden användes. En intervjuguide 

upprättades med några få strukturerade frågor (se bilaga A). Detta för att säkerställa 

att materialet innehöll information som svarar mot syftet för studien. Intervjuerna 

ägde rum på den klinik där patienterna erhöll sin behandling och varje intervju 

bokades i anslutning till ett behandlingstillfälle. Intervjusessionen startade med att 

intervjuaren informerade om syftet med intervjun och ombad intervjupersonen att i 

möjligaste mån dela med sig av sin tankar och funderingar (tänka högt) under tiden 

hen läser sin journal. Journalen lästes direkt vid datorn, inga pappersdokument 

användes. Intervjupersonen placerades framför datorn och fick med hjälp av 

intervjuaren själv navigera i journalsystemet. Alla delar av journalen från patientens 

vård på mag- och tarmmottagningen lästes, dessutom svar på laboratorie-

undersökningar, koloskopiundersökningar och röntgenundersökningar. I slutet av 

intervjun ställdes de förutbestämda frågorna. Intervjuerna tog 30-60 minuter och togs 

upp på band. 

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Databearbetningen startade med att löpande 

analyser av materialet genomfördes i direkt anknytning till varje intervju. Dels på 

egen hand av författaren men också tillsammans med handledaren. Eftersom 
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kvalitativa intervjuer ofta ger ett stort textmaterial är det en fördel att ha intervjun 

färskt i minnet vid första analysen (Patel & Davidsson, 2003). Materialet lästes 

igenom ett flertal gånger för att erhålla en helhetskänsla av materialet. 

Meningsbärande enheter för syftet plockades ut och kondenserades för att sedan 

kodas och ordnas i kategorier som återgav det viktigaste budskapet i intervjuerna. 

Kategorier bildade det manifesta innehållet. Handledaren deltog i analysprocessens 

samtliga steg. Tabell 1 ger exempel på analysprocessen. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför påbörjad studie ansöktes om tillstånd hos den Regionala Etikprövningsnämnden 

i Lund (Dnr 2015/55) samt hos verksamhetschefen på aktuell enhet.  

Deltagandet i studien var helt frivilligt och varje deltagare fick skriva under ett 

informerat samtycke före starten av intervjun. De informerades om att de när som 

helst under intervjun kunde välja att avbryta utan att ange anledning. Datainsamlingen 

skedde utifrån innehåll i patientens egen journal som enligt patientlagen (2014:821) 

ska all hälso- och sjukvård så långt som möjligt utformas i samråd med patienten. 

Inga delar av journalen eller personuppgifter har sparats eller skrivits ut. Materialet 

har behandlats konfidentiellt och kommer inte kunna spåras till enskild individ enligt 

personuppgifts-lagen (SFS 1998:204). Risker med att delta i studien skulle kunna vara 

att deltagarna läser sin journal och erhåller information som för dem sedan tidigare är 

okänd och kan väcka starka känslor. Det skulle kunna ske missförstånd i tolkningen 

av texten. 

Inför påbörjad studie hölls ett informationsmöte på den enhet där intervjuerna skulle 

äga rum. Personalen informerades om att det kunde uppstå frågor och funderingar hos 

de patienter som deltagit i studien. 

De frågor som uppstod under intervjuerna kunde dock till en stor del besvaras av 

intervjuaren och alla deltagare informerades om vart de skulle vända sig om de hade 

ytterligare frågor. För att minimera risken för skada, obehag eller integritetsintrång 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad menings-

bärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jo de är ju ganska 

lätt-förståliga både 

läkarens och 

sjuksköterskans 

anteckningar tycker 

jag, men det är ju de 

där latinska orden 

som är svåra. 

Läkarens och 

sjuksköterskans 

anteckningar är ganska 

lätta att förstå men de 

latinska orden är svåra 

Latinska 

ord 

svåra 

Latinska och 

medicinska 

termer 

Språket i 

journalen 
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hos deltagarna studerades och beaktades de etiska riktlinjerna ur 

Helsinkideklarationen (WMA, 2013). 

 

 

 

Resultat 

Två kategorier med vardera två underkategorier framkom under analysprocessen 

(se tabell 2). Kategorierna som framkom var: Språket i journalen och informationen i 

journalen och dessa används som rubriker i studiens resultat. Varje kategori inklusive 

underkategori beskrivs i löpande text och stärks med hjälp av flertalet citat ur de sex 

intervjuer som genomfördes.  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

 

 

Språket i journalen 

Samtliga intervjudeltagare upplevde att de hade uppfattat helheten i journalen korrekt. 

Flera av deltagarna hade haft sin sjukdom i många år och upplevde att de genom åren 

erhållit en stor kunskap om sin sjukdom. Flera uppfattade att erfarenheten de hade 

hjälpte dem att förstå informationen i journalen.  

”Det hade nog varit skillnad, jag menar nu har jag haft detta så länge, men om det 

varit nytt då tror jag att det varit… 

”Ja, läkaranteckningarna var lättbegripliga för min del ja”.  

Det framkom att i all journaltext användes latinska och medicinska termer som i 

varierad utsträckning upplevdes som obekanta för intervjudeltagarna. Flera termer 

upplevdes helt nya för dem och andra var bekanta då de hade fått information 

muntligen av sjukvårdspersonalen. Flera deltagare upplevde språket i journalen som 

”byråkratiskt”.  

Kategori Underkategori 

Språket i journalen  Latinska och medicinska termer 

Förkortningar 

   

Informationen i journalen Behov och användning av informationen  

Helhetsbild av innehållet 
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”Det enda är ju de latinska orden. De blir ju lite… Nu känner jag igen en del men 

ändå är det ju…” 

”Hm, ja, jo, det är ju lite ord som man bara, ja du vet. Det är passager i tarmen. Man 

bara ja. Ja, jag fattar ju men jag fattar inte orden”.  

”Vad betyder Remission? Vad betyder perifert kompenserad?” 

”Det är oerhört mycket ord man inte förstår. Man bara jaha, kommer det någon 

kontenta snart?”  

”Vad menas med anastomos? Vad är dilateras?”  

”Här är flera krångliga ord. Vad betyder epigastriet, sigmoideum, slyngbildning, 

fulminant?”  

Deltagarna uttryckte att vissa delar av journalen var mer lättlästa än andra. De flesta 

uppfattade sjuksköterskornas och läkarnas anteckningar som enklast, där användes 

mycket vardaglig svenska.  

”Sjuksköterskans och läkarens anteckningar var lätta att förstå. Svårare med 

provsvar. Då kom det massa latinska ord. Vad småsaker i kroppen heter.” 

De delar i journalen som innehöll fler latinska och medicinska termer samt 

förkortningar var provsvaren i provöversikten, röntgensvar, koloskopisvar, samt 

biopsisvar efter patologisk granskning. Flera deltagare upplevde att just de delar i 

journalen där texten var svårare att förstå var de delar som de hade fått mindre 

muntlig information kring av sjukvårdspersonalen.  

Efter att ha läst ett svar från ultraljud av buken uttrycker sig en deltagare så här: ”Vad 

är intrahepatiskt? Det var lite svårare att hänga med i denna text, man har inte fått 

riktigt så mycket info om detta när man var på röntgen. Man träffade ju dem knappt”.  

Deltagarna upplevde dock att de kunde dra slutsatser av texten trots att delar av 

innehållet var obekant för dem. De uttryckte också att de inte kände ett behov av att 

förstå all text (alla ord). De läste texten flera gånger och kunde sedan sammanfatta hur 

de hade uppfattat informationen. 

”Den här meningen är oklar för mig men det är ju bara utförandet och har ingen 

betydelse för mig.” 

”Hm, regress vad betyder det? Jag misstänker att det är att det gått tillbaka. Det kan 

man ju nästan gissa sig till.” 

”Här drar jag slutsatsen att det inte är så bra.” 
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”Alltså jag vet ju inte vad submucosal betyder, inte heller sigmoideum men annars vet 

jag ju vad detta innebär att jag har lätt förstorade körtlar i buken, det antyder på 

inflammation, sjukdom.” 

”Den e ju ändå ganska lättfattad även om man inte fattar alla orden. Jag ser ju här 

att det står ”i ett lugnt skede” och det tar jag fasta vid även om jag inte begriper ett 

skit av de där orden”. 

Så här kommenterar en av deltagarna en läkaranteckning: ”Det är bra skrivet tycker 

jag. Man får liksom ett sammanhang även om man inte förstår orden”. Förstår du 

helheten? ”Ja absolut, speciellt eftersom jag känner igen det.” 

En av deltagarna sammanfattar koloskopisvaret så här:  

”Ja, att det är lugnt i tarmen liksom, sen har ju min fråga oftast varit, fungerar det? 

Ja, sen har jag inte lagt så mycket mer vikt på det”.  

En deltagare kommenterar provöversikten så här: ”Jag förstår inte koderna (ex CRP, 

LPK, HB). Säger mig just ingenting.” 

Angående koloskopisvaret uttrycker sig en deltagare så här: ”Det var en väldigt svår 

text att ta sig igenom. Sen kommer ordet bedömning och då tror man att det ska bli 

lättare men det var det inte”.  

Så här såg diskussionen ut med en annan deltagare efter att ha läst koloskopisvaret: 

”Mm, här är en sån här text man inte förstår ju”. Kan du få ut någonting? ”Ja, att det 

ser delvis inflammerat ut, vissa fläckar.” Är orden svåra? ”Ja, det är ju inget man 

brukar prata om ju”.  

Två av deltagarna upplevde att de hade god kunskap om sin sjukdom eftersom de 

hade haft diagnosen i många år. En av deltagarna upplevde att erfarenheten efter flera 

år med sjukdomen gjorde att många av orden i journalen var bekanta.  

”Man kommer ju ihåg när man läser hur det var. Så då fattar man ju. Sen kan man 

många av de konstiga orden eftersom man har haft det här rätt många år nu.”  

”Jag förstår ju allting men man e ju lite insatt.” 

Förkortningar användes i journaltexten. Intervjudeltagarna funderade mer eller mindre 

över dem. Vissa kunde gissa sig till vad de stod för och andra upplevde inget behov 

av att förstå dem. Främst uttrycktes mängdenheter och styrkor på mediciner i 

förkortningar men även vissa sjukdomar och termer förkortades. Provsvaren i 

provöversikten benämndes också med förkortningar vilket flera av deltagarna 

upplevde lite besvärligt.  
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”Hm, det enda jag inte hänger med på är förkortningarna. NaCl?” Vet du vad PVK 

är? ”Nä, men jag skulle tro att det är nålen. Vad är u.a.?”  

”Vad betyder inj.?” 

”Vad betyder väs.?”  

En av deltagarna stannade upp vid flertalet tillfällen när en sjuksköterskas anteckning 

lästes:  

Reagerar du på förkortningarna? ”Ja, visst är det mycket förkortningar. Ml, mg, 

mg/ml och en massa om hur mycket medicin jag får.”  

Informationen i journalen 

En stor del av informationen var för deltagarna känd sedan tidigare. De uttryckte stor 

tacksamhet mot personalen då de upplevde att den muntliga informationen de erhållit 

stämde väl överens med texten i journalen. 

”Mycket av det som stod stämmer överens med det som jag fått information om 

muntligt. Det var bra.”  

”Jag tycker jag har så bra kommunikation med personalen jag träffar.” 

”Jag har alltid blivit väldigt väl informerad. Både direkt när man typ gjort 

undersökningar och sen alltid fått brev hem och sen är jag ju ändå alltid här 

varannan månad så då kan jag alltid pratat med sjuksköterskan och då hjälper de 

alltid mig att reda ut något, om jag behöver det alltså… Har jag frågor tar ju de reda 

på… känns bra.” 

Flera hade en stor tilltro till att personalen berättar om något inte är bra och så länge 

de inte hör något förutsätter de att allt är bra.  

En deltagare ser på provöversikten och uppmärksammar ett värde som vid flera 

tillfällen legat utanför referensområdet:  

”Så länge ingen påpekar det eller jag känner något har det väl med min kroniska 

sjukdom att göra. Inget jag oroar mig över”.  

Några av deltagarna beskrev hur de under intervjun jämförde deras egen uppfattning 

av symtom, sjukdom och behandling med personalens. I stort sett upplevde de att de 

uppfattat de flesta händelser på samma sätt som personalen även om de kunde hitta 

vissa detaljer som inte stämde överens med deras egen uppfattning.  

”Lite jämföra om de har samma bild av min sjukdom som jag har, lite så.” 
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”Det verkar ju stämma det mesta. Det var bara någon liten grej med antibiotikan.”  

 ”Allt stämmer väldigt väl.”  

”Utan att egentligen läsa detta tycker jag att de uppfattat mig korrekt hela vägen.” 

”Det är precis samma information som jag har fått.” 

”Det känns som de faktiskt har lyssnat när jag har förklarat.” 

Vid genomgång av provöversikten kunde flera av deltagarna beskriva sitt 

hälsotillstånd relaterat till provsvaren. De uttryckte att det var intressant att se hur 

provsvaren stämde överens med hur de mådde vid olika perioder sedan diagnosen. 

Flera sa att de, genom att se provsvaren, fick bekräftat hur de mådde.  

”Det är precis som jag känner mig.”  

”Ja just det, det är CRP som ska vara lågt. Här fattar man ju att det är aktivt.” 

”Ja, alltså man får en tydligare bild av liksom hur man kommer ihåg att man mådde 

kan man säga”. 

”Ja det var en period när jag var jätte dålig så det kan man ju nästan se.” 

”Jag känner igen alat, asat och alp… Ja just det. Här var ju antagligen precis innan 

vi satte in Ursofalk (ett läkemedel)”. 

”Jag kan tänka mig att jag inte mådde så bra här (pekar på ett förhöjt värde) och 

hade man gått tillbaka och läst journalen står det säkert då. Det var nog när jag inte 

gick på Remicade (ett läkemedel).” 

Ingen av deltagarna upplevde att något saknades i journalen.  

Vid diskussioner kring hur behovet av att läsa sin journal och få ta del av 

informationen var det skilda meningar. Flera av deltagarna upplevde att de fick 

tillräcklig information muntligen och hade därav inget behov att läsa journalen. Andra 

tyckte att det var bra om möjligheten att läsa journalen fanns om det skulle uppstå 

oklarheter eller frågor. Alla fick frågan om de, när möjlighet finns, kommer att läsa 

sin journal via internet. Så här såg svaren ut:  

”Jag vet faktiskt inte. Jag menar nu mår jag ju bra så inte då. Men e man lite sämre 

så vet jag inte.”  

”Nja, jag vet inte. Kanske om jag vill dubbelkolla något. Men man bryr sig lite mer 

nu när man är vuxen liksom, vill ha koll.” 
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”Mår jag som jag gör idag så nä, jag ser inte att jag har någon anledning.” 

”Jag har ju beställt journal från alla besök men ej från min nuvarande klinik för då 

blir det för mycket, så ja, det kommer jag att göra.” 

 

”Jag vet inte om jag hade velat läsa de första anteckningarna när man inte visste vad 

det var och jag mådde dåligt. Jag vet inte ens om jag verkligen vill läsa det idag. Lite 

både och, ibland vill man och ibland inte”.  

 

”Ja om jag kommer åt den själv.” 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka patientens uppfattning om informationen i 

journalen. En kvalitativ metod valdes då målet var att undersöka personers förståelse 

av fenomenet (Widerberg, 2002). Intervjuer upplevdes som det bästa sättet att nå fram 

till resultatet.  

TA metoden valdes då informanterna skulle ha möjlighet att fritt dela med sig av sina 

tankar och funderingar och den ansågs passande då handledaren har erfarenhet av 

metoden. Metoden används då forskaren avser att undersöka kognitiva processer. 

Intervjudeltagaren beskriver hur de tar beslut eller löser problem under tiden de 

uppkommer, i det här fallet hur de uppfattar journalen under tiden de läser den  

(Polit & Beck, 2012).  

Trovärdigheten med studien ökades genom att alla intervjuer avslutades med fem 

förutbestämda frågor (se bilaga A) för att i möjligaste mån svara mot studiens syfte. 

Semistrukturerade intervjuer valdes då det ansågs fördelaktigt att deltagarna fritt 

kunde delge sina tankar samtidigt som det gick att säkerställa att forskningsfrågorna 

besvarades i möjligaste mån. Vid semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren 

förbereda sig med förutbestämda frågor men kan inte förutse svaren (Polit & Beck, 

2012).  

Urvalskriterierna var förutbestämda och ändrades inte. Patienter med kronisk 

tarmsjukdom och pågående biologisk behandling valdes eftersom författaren har 

erfarenhet och intresse inom området. Efter godkänd etikprövning tillfrågades 

patienter via telefon. Ålder och kön styrde valet av patienter som tillfrågades eftersom 

det var många patienter bokade för behandling under den tidsperiod studien skulle 

fortgå. Detta för att få så stor spridning som möjligt. Åtta patienter tillfrågades varav 
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två tackade nej till att medverka i studien. Tre män och tre kvinnor deltog. Åldrarna 

varierade mellan 20 år och 66 år. Yrke och utbildning noterades hos samtliga 

deltagare. Avsikten med denna registrering var att kunna jämföra uppfattning av 

journaltexten med utbildningsnivå inför eventuella framtida studier. Men detta valdes 

att inte redovisas i studien på grund av risk för identifiering av den enskilda 

deltagaren. Tid sedan diagnos varierade från ett år till 32 år. 

Alla intervjuer genomfördes på den klinik där patienterna erhöll sin behandling. 

Intervjuerna skedde i anslutning till planerad behandling. Flera deltagare uttryckte  

att de gärna deltog i intervjun eftersom de ville läsa sin journal. Intervjuerna 

genomfördes i en lugn och ostörd miljö, d v s ett enskilt rum på kliniken där varken 

telefon eller larmsignaler var påslagna. Intervjuerna bokades i anslutning till ett 

planerat behandlingstillfälle och två genomfördes under pågående infusions-

behandling medan fyra skedde efter avslutad infusion. Vid en av intervjuerna  

togs en kort paus på grund av att infusionen behövde avslutas. Övriga intervjuer 

genomfördes oavbrutet. Journalen lästes direkt via datorn, inga pappersdokument 

användes. Patienten placerades framför datorn och fick därmed navigera i 

journalsystemet med hjälp av intervjuaren. Alla gavs god tid för att läsa journaltexten 

och i de flesta fall fick intervjuaren vid upprepade tillfällen uppmuntra deltagarna att 

”tänka högt” då detta lätt glömdes bort och ersattes med medhållande ”hummande” 

ljud eller nickningar/skakningar med huvudet. Frågor/kommentarer som användes för 

att uppmuntra deltagarna att ”tänka högt” var exempelvis; Hur tänker du kring detta? 

Hur uppfattar du texten? Berätta gärna hur du tänker. 

Några av deltagarna hade lättare för att delge sina tankar än andra.  

Genom att ha anordnat ett informationsmöte var personalen på enheten väl förberedd 

på att det skulle kunna uppstå frågor hos patienten efter intervjuerna. 

Löpande analyser av materialet, i direkt anknytning till intervjuerna genomfördes. 

Genom löpande analys fanns tillfälle att uppmärksamma eventuella brister i intervju-

teknik och upplägg som på så sätt kunde ändras till nästa intervju. Löpande analys av 

materialet är också att föredra då kvalitativa undersökningar ofta genererar ett stort 

textmaterial och det kan vara en fördel att ha intervjun färskt i minnet vid den första 

analysen (Patel & Davidsson, 2003). Handledaren konsulterades efter varje intervju 

och intervjutekniken utvecklades. Intervjuerna transkriberades. Analys genomfördes 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Handledaren deltog i hela analysprocessen vilket styrker resultatets tillförlitlighet. 

Svagheter i studiens metod skulle kunna vara brist på erfarenhet när det gäller 

intervjuteknik. Vid analys av materialet konstaterades att det vid de första 

intervjuerna hade kunnat ställas lite fler frågor som exempelvis; Hur tänker du när du 

läser det här? Vill du delge dina tankar? Kan du utveckla det? Eftersom detta 

uppmärksammades tidigt förbättrades intervjutekniken löpande. Studiens metod har 
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försökts beskrivas så detaljerat som möjligt för att överförbarheten ska kunna 

bedömas av läsaren. Enligt Polit och Beck (2012) kan inte en kvalitativ studie vara 

generaliserbar men resultatet bör kunna appliceras på fler personer än 

intervjudeltagarna. I denna studie intervjuades sex patienter. Alla sex hade en kronisk 

sjukdom. Det skulle kunna vara så att resultatet är mestadels jämförbart med personer 

med kroniska sjukdomar eftersom de ofta har stor erfarenhet och kunskap kring sin 

sjukdom och dess behandling och kanske är bekanta med de termer som används i 

journaltexten. Att spridningen mellan antal år sedan diagnos var så pass stor bör ändå 

stärka överförbarheten i resultatet. Sex intervjuer ansågs vara tillräckligt för denna 

studie då varje intervju gav mycket data som kunde användas i studiens resultat för att 

svara mot syftet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att flera av deltagarna ansåg att det i delar av journalen användes  

ett språk som var svårt att förstå. Framförallt innehöll röntgensvar, koloskopisvar och 

provsvar termer som var obekanta för deltagarna. En del reagerade på att 

förkortningar användes i relativt stor utsträckning och upplevde då att texten var svår 

att ta sig igenom. Trots detta upplevde intervjudeltagarna som helhet att de uppfattade 

informationen i journalen på ett korrekt sätt. Erfarenheten efter en lång tids sjukdom 

var något som flera ansåg vara betydande när det gällde ordförståelsen. Det var få 

som upplevde informationen som felaktig eller att något saknades. Flera berättade att 

den muntliga informationen från vårdpersonalen stämde väl överens med 

informationen i journalen. Meningarna gick isär när det gällde tillgång till journalen 

via internet. Några var nyfikna och trodde att de, när möjligheten finns, kommer att 

läsa sin journal hemifrån medans andra inte upplevde något behov av det alls.  

De medicinska och de latinska termerna i journaltexten var i vissa fall ett hinder för 

deltagarna i studien. Det var många termer som var helt nya för dem och en osäkerhet 

uppstod vid läsningen. Flera uppfattade sjuksköterskans och läkarens anteckningar 

som lätta att förstå då det användes mer vardaglig svenska jämfört med exempelvis 

röntgen- och biopsisvar. Trots detta upplevde samtliga deltagare att de hade förstått 

helheten i journalen.  Donovan et al. (2012) lät 254 personer läsa ett utdrag ur en 

journaltext för att sedan undersöka vilka delar som uppfattades som svåra att förstå. 

De beskriver att den medicinska terminologin var det som till störst del skapade 

osäkerhet hos deltagarna. Eftersom texten upplevdes som krånglig och tidskrävande 

att läsa saknade deltagarna vardagligt språk. Samtidigt uttrycktes en förståelse för att 

det krävdes ett fackligt språk i delar av texten även om de inte kunde förstå allt.  

Pieterse et al. (2012) har studerat hur väl ”lekmän” förstår medicinsk terminologi 

inom onkologi och resultatet visade att en signifikant del av deltagarna i studien 

uppfattade texten inkorrekt. Vidare beskriver de att de deltagare som hade svårt att 

förstå texten var medvetna om det och hade därmed sämre självförtroende vid 
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läsningen. De som uppfattade texten korrekt hade ett större självförtroende, vilket 

påverkade kontakten med onkologen i positiv riktning och graden av delaktighet  

i beslut.  

Det medicinska språket baseras på latin och grekiska vilket gör det internationellt och 

entydigt. När det gäller omvårdnaden finns inget enhetligt språk vilket kan försvåra 

tydligheten i omvårdnadsjournalen. Det talas om så kallad ”tyst kunskap” som enligt 

en del forskare är svår att sätta ord på. Fokus i omvårdnadsdokumentationen bör ligga 

på sjuksköterskans bedömning, analys och beslut när det gäller vården kring patienten 

(Björvell, 2011).  

Förkortningar användes ofta i journalen och flera av deltagarna hade svårt att förstå 

dem. Många gånger var det styrkor på mediciner och förkortningar på material, 

exempelvis ”PVK” men även provsvar och sjukdomstillstånd beskrevs med 

förkortningar. Förkortningar bör undvikas i möjligaste mån men när utrymmet är 

begränsat eller ett ord används vid upprepade tillfällen i en och samma text kan det 

vara praktiskt. Man bör tänka på att förkortningar ofta är svårare att uppfatta jämfört 

med ett utskrivet ord (Björvell, 2011). Enligt Mossaed et al. (2015) kan förkortningar 

lätt missförstås eftersom en och samma förkortning kan stå för flera olika saker. Trots 

att det på senaste tiden har fokuserats på att standardisera medicinska uttryck används 

fortfarande förkortningar i stor utsträckning.  

Några av deltagarna menade att den långa erfarenhet de hade kring sin sjukdom 

gjorde att texten var lätt att förstå och kanske hade resultatet sett annorlunda ut med 

deltagare utan kronisk sjukdom.  

Genom att läsa journalen upplever många patienter en större förståelse för sin 

sjukdom och behandling (Delbanco et al., 2012). Flera av deltagarna i studien 

jämförde personalens anteckningar med deras egna upplevelser och uttryckte att de 

kunde relatera sin hälsa till informationen de erhöll i journalen. De följde grafer över 

provsvaren och kunde minnas hur de mådde vid de olika tillfällena. Jilka Et al. (2015) 

beskriver att de vanligaste orsakerna till att patienter läser sin journal är intresse för 

att se vad läkaren skriver om dem, en önskan om ökad delaktighet i vården samt en 

vilja till att förbättra kunskapen om aktuell sjukdom.   

Schumacher och Meleis (1994) beskriver hur betydelsefullt det är att uppleva en 

känsla av ”kontroll över situationen” för att kunna genomgå transitioner på ett 

tillfredsställande sätt. Deltagarna i studien läste hela sin journal och kunde genom 

denna information se hur hälsotillståndet förändrats genom tiden. De 

uppmärksammade hur laboratoriesvar och koloskopiundersökningar stämde överens 

med hur de upplevt sin hälsostatus. Forskningen visar att själva övergången kan anses 

vara slutförd när patienten känner sig stabil och trygg i situationen och i omvårdnad 

uppnås tryggheten oftast genom att sjuksköterskan förbereder patienten med 
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utbildning och hälsoinformation (Chick & Meleis, 1986). Flera patienter beskrev hur 

de mådde när ett speciellt laboratorievärde låg högt jämfört med när det låg på en 

lägre nivå. Deltagarna upplevdes ha stor tilltro till personalen och upplevde att 

personalen fungerade som ett stort stöd och många ringde till sjuksköterskan om det 

uppstod frågor. Sjuksköterskans förståelse för övergångsprocessen och patientens 

upplevelse av denna gör henne bättre rustad att kunna identifiera patientens 

individuella behov och ge det stöd patientens behöver (Kralik et al., 2006). 

En väl fungerande kommunikation mellan patienterna och vårdpersonalen leder till en 

trygghet hos patienterna och flera deltagare beskrev hur de förutsatte att personalen 

informerade dem om något inte var bra. Genom att som patient läsa journalen kan 

känslan av kontroll stärkas vilket kan bidra till hälsosamma transitioner. Forskarna 

menar att en lyckad övergång kan ske när känslan av oro och nöd ersätts med en 

känsla av välbefinnande och bemästrande över den förändrade situationen 

(Schumacher & Meleis, 1994). 

Enligt Ekman et al. (2011) innefattar en god kommunikation mellan patient och 

vårdgivare en gemensam förståelse av upplevelsen av sjukdomen. Genom att berätta 

och lyssna erhålls en god grund för diskussion och planering av vård och behandling. 

Genom att dokumentera patientens åsikter och upplevelser ökar patientens inflytande 

vid beslutsfattning. Larsson et al. (2012) har undersökt patienters upplevelse av 

sjuksköterskestyrd mottagning för patienter med reumatologiska sjukdomar med 

pågående biologisk behandling. Patienterna beskrev hur kontakten med 

sjuksköterskan upplevdes som viktig och det kändes mer naturligt att delge sina 

tankar och funderingar till en sjuksköterska jämfört med till en läkare. 

Sjuksköterskans vilja att involvera patienten i beslut kring vården ansågs som mycket 

värdefullt. Patienterna upplevde också att den information och undervisning de erhöll 

av sjuksköterskan gav dem en ökad medvetenhet om sjukdomen och dessutom en 

kännedom om hur de själva kan söka fakta. 

Flera deltagare i studien uttryckte stor tacksamhet till personalen på grund av den 

muntliga information de fått. En väl fungerande kommunikation mellan patienterna 

och vårdpersonalen leder till en trygghet hos patienterna och flera deltagare beskrev 

hur de förutsatte att personalen informerade dem om något inte var bra. 

En del av deltagarna uttryckte vilja till att läsa journalen via internet. De kunde vända 

sig till journalen om behovet skulle uppstå. Andra kände inget behov alls av att ta del 

av den. Som Nazi et al. (2013) beskriver tenderar patienter som fått information och 

uppmuntran från vårdgivare att läsa sin journal, göra detta i större utsträckning. Jilka 

et al. (2015) menar att det generellt finns en osäkerhet i om patienter verkligen vill 

läsa sin journal och om att läsa journalen förändrar något för patienten. 
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En fördel med att ha tillgång till sin journal är att kunna gå tillbaka och läsa vad 

vårdgivaren skrivit efter ett besök. Många gånger är det mycket information som kan 

vara svår att komma ihåg. Det kan också vara en fördel att ha läst sin journal inför ett 

besök hos sin vårdgivare och då vara väl förberedd och kunna ställa de rätta frågorna 

(Woods et al. 2013).  

 

Mossaed et al. (2015) beskriver att även om patients roll inom sjukvården har 

förändrats genom åren är det långt ifrån alla som är intresserade av att ha tillgång till 

sin journal. Många förlitar sig till att vårdgivaren tar alla beslut och informerar om 

vad som bör göras. Det visade sig att faktorer som ålder, kön och utbildning 

påverkade intresset för journaltillgång.  

 

 

Konklusion och implikation 

Deltagarna i studien upplevde att de förstod helheten i journalen. Begränsningarna  

var de medicinska och latinska termerna som användes samt förkortningar. 

Sjuksköterskans och läkarens journalanteckning upplevdes som enklast att förstå.  

Där användes mer vardaglig svenska i texten. Provöversikten, röntgensvaren, 

koloskopisvaren samt biopsisvar efter patologisk granskning upplevdes av flera 

deltagare som svåra att förstå. Deltagarna upplevde att informationen i journalen  

var bekant eftersom de erhållit bra muntlig information från vårdpersonalen. Flera 

uttryckte att det var intressant att jämföra vårdpersonalens bild av sjukdom och 

behandling med sin egen. Ingen upplevde att det saknades information i journalen. 

När det gällde intresse för att läsa sin journal via internet skiljde sig deltagarnas svar 

åt. Genom att intervjua patienter under tiden de läste sin journal erhölls information 

om deras uppfattning om innehållet. Det framkom att patienterna upplevde att de 

uppfattade helheten i journalen som korrekt men att det finns utrymme för förbättring 

när det gäller dokumentationen. Vidare forskning om patienters uppfattning om 

journaltexten skulle ge fördjupad förståelse och därmed kunna leda till en förbättrad 

dokumentation. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 

 

Fråga 1 

Upplever du att du har förstått helheten i journalen? Vid oklarheter har du frågor? 

 

Fråga 2 

Vilken/vilka delar i journalen var lätta respektive svåra att förstå? 

 

Fråga 3 

Saknas något i din journal? 

 

Fråga 4 

Hur kommer du använda dig av informationen i journalen? 

 

Fråga 5 

Tror du att du kommer läsa journalen via internet när möjligheten finns? 



 

 

Bilaga B: Informationsbrev om deltagande I projektet 
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