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Journalsystemet Profdoc Journal 3 - En kvalitativ studie av säkerhetsmekani-
smer som påverkar patientintegriteten 

 
Sammanfattning  
Det har i media riktats kritik mot journalsystemet Profdocs utformning och hantering av 
patientinformation. Exempelvis menar vissa slutanvändare av systemet att det inte är lika 
användarvänligt och överskådligt vilket kan medföra ökade risker vid hanteringen av 
patientdata. Därför är det intressant att på ett objektivt sätt inom ett avgränsat område 
undersöka vad detta kan bero på. De säkerhetsmekanismer som undersökts i denna studie är 
kontohantering, informationssäkerhet och gränssnitt.  

Syftet med undersökningen är att kartlägga utvalda existerande säkerhetsmekanismer som 
tillämpas för att hantera patientintegriteten i Capios Journalsystem Profdoc Journal 3. Målet är 
att kunna redovisa, analysera och ge förbättringsförslag på de undersökta säkerhetsmekani-
smerna. 

Metoderna som använts för att samla in data till studien är e-postintervjuer och en 
deltagande observation som genomfördes på Capios vårdcentral i Hovås/Billdal. 

Resultatet av studien är att bland annat behörighetshantering och utbildning har förbätt-
ringspotentialer. Flera av dem har en koppling till att utbildningen inför användandet av 
systemet inte är tillräcklig. En bättre utformad utbildning skulle leda till att personalen känner 
sig bekvämare i systemet och dess utformning som i sin tur skulle minska risken att patienters 
integritet kränks. 

 
 
Nyckelord: Profdoc Journal 3, informationssäkerhet, informationshantering, säkerhetsmeka-
nismer, behörighetshantering, användbarhet. 
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Title: Profdoc Journal 3 - A qualitative study security mechanisms that affect 
patient integrity 
 
Abstract  
Media have been criticizing for the design and management of information about patients in 
Profdoc. For example some end users mean that the systems usability is low which in turn 
could lead to increased risks of the management of patient data. Therefore it is interesting to 
examine in an objective way within a limited area what the reasons are for this. The safety 
mechanisms that this study has examined are account management, information security 
aspects and the interface. 

The purpose of this study is to examine selected security mechanisms that are implemented 
in Capios electronic medical record system. The goal is to be able to present, analyze and 
propose improvement suggestions. 

The methods that have been used in this study are e-mail interviews and participating 
observation that was done at Capios health center in Hovås/Billdal. 

The result of the study is that for instance entitlement management and education of the 
system could be improved to the better. Some of the safety mechanisms have a connection to 
the lack of education of the system. A better formed education of the system would lead to 
personnel would feeling more comfortable using the system which in turn could lead to a 
lower number of errors being made. Consequently this would decrease the risk of patient 
integrity being violated. 
 
 
Keywords: Profdoc Journal 3, information safety, information management, security 
features, account management, usability.  
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1. Inledning  
Kraven på patientinformation ökar. Patientens rättigheter och delaktighet i vården betonas 
alltmer och det ställer höga krav på kommunikationskompetens hos medarbetarna. 
Informationen ska utgå från patientens behov och anpassas därefter.  Alla medarbetare har 
tystnadsplikt när det gäller enskilda patienters tillstånd. Patienter och deras närstående har en 
ovillkorlig rätt till integritet, som kräver ansvar och omdöme hos förvaltningens medarbetare. 
Patienten ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare till obehöriga om hans eller hennes 
hälsotillstånd eller personliga förhållanden. När man som patient vänder sig till sjukvården 
ska man kunna göra det i fullt förtroende, inom alla områden. (RegionGotland, 2014). 

Det har genom åren varit många om och men kring problem som uppstått med det 
elektroniska journalsystemet Profdoc i media. Ett exempel är implementeringen av Profdoc i 
Malmö Region. Enligt Marie Ström ska systemet ha implementerats innan det var "helt 
färdigt" och har uppdaterats allt eftersom det har varit i bruk. I samband med artikeln gjordes 
en intervju med distriktsläkaren Kristina Widebäck som beskrev systemet som ett 
stressmoment som är både tidskrävande och tar på krafterna (Ström, 2014). 

Systemvetaren Isabella Scandurra uttryckte sig kritiskt till användarnas involvering vid 
framtagandet av nya system i en artikel som handlar om e-hälsoagendan publicerad på IT i 
vårdens hemsida. Hon menade på att användarna ofta sitter med som gisslan i projekten. De 
får inte den tid de behöver och deras åsikter tas inte till vara. Vidare så menar hon att det 
borde vara förbjudet att beställa system som inte är anpassade till verksamheten och som inte 
går att koppla in i den befintliga arbetsmiljön (Scandurra, 2014). 

I en intervju som gjordes av Helene Thornblad med läkarföreningens styrelsemedlem 
Bengt Jönsson framgår det att Bengt anser att överskådligheten har försämrats sedan Profdoc 
infördes. Han anser sig behöva lägga uppskattningsvis ytterligare 4-5 timmar per vecka på 
grund av systemet. Detta trots att han har fått en utbildning i det nya systemet och att många i 
personalen ska ha varit vana datoranvändare (Thornblad, 2013). 

För att kunna erbjuda säker och tillgänglig vård och omsorg måste information som 
registreras om patienter och brukare hålla en hög kvalitet och ordnas på ett sätt som gör att 
den kan återsökas och presenteras i sitt rätta sammanhang, i olika syfte (Socialstyrelsen, 
2009). 

Att införa ett system som tar både mer tid och kraft skapar irritation bland användarna, 
vilket i sin tur genererar en sämre arbetsmiljö. Det finns också risker att patientintegriteten 
kränks om ett journalsystem inte är anpassat efter slutanvändarna. Det är uppenbart att det 
finns förbättringsmöjligheter i patientjournalsystemet Profdoc och hur det används. 
Journalsystem behöver beakta de lagar och direktiv som berör informationssäkerhet. Det är 
även viktigt att systemet är utformat på ett sätt som minimerar felhantering så att 
patientintegriteten hålls intakt. Av dessa anledningar är det intressant att på ett objektivt sätt 
och inom ett avgränsat område undersöka vad detta kan bero på. För att göra detta behöver 
säkerhetsmekanismer i systemet identifieras. I denna studie har säkerhetsmekanismerna 
kontohantering, informationssäkerhet och gränssnitt studerats. Målet var att redovisa, 
analysera och ge förbättringsförslag på hur dessa säkerhetsmekanismer tillämpas i Capios 
journalsystem Profdoc Journal 3 i syfte att öka patientintegriteten. 
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2. Teoretisk referensram  
I kapitel två presenteras de teorier, riktlinjer och lagar som ligger till grund för studien. 
Dessa är baserade på material ifrån relaterade forskningsrapporter, trovärdiga elektroniska 
källor samt litteratur. Empiri har systematiskt samlats in under uppsatsens gång och de 
teoretiska avsnitten har valts utifrån undersökningens syfte och mål. 
 

2.1 Bakgrund om företaget Capio  
Capio är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. 
Företaget har omkring 11000 anställda i bland annat Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland och 
Storbritannien. På vårdcentralen i Hovås/Billdal där undersökningen ägde rum arbetar lite 
drygt 20 stycken personer. Capio arbetar för att kunna ge varje enskild patient bästa möjliga 
livskvalitet genom att bota, lindra och trösta. Capios kultur bygger på värderingar som är 
deras fundament: kvalitet, medkänsla och omsorg. Capios kvalitetsarbete har fyra 
utgångspunkter för att försöka utveckla sin verksamhet och dessa är: modern medicin, god 
information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. En del av denna 
ändamålsenliga utrustning är elektroniska patientjournaler. 
 

2.2 Elektroniska patientjournaler 
En patientjournal är anteckningar och de handlingar som upprättas eller inkommer i samband 
med vård och som rör patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. 
Anteckningar om behandlingsåtgärder av olika slag tillhör också journalen. En 
journalhandling är alltså inte bara det dokument i vilket uppgifter om patientens hälsotillstånd 
förs in löpande. Även dokument, intyg, videofilmer, röntgenbilder och fotografier räknas som 
journalhandlingar. Varje enskild patient har en egen patientjournal. Patientjournaler måste 
upprätthålla alla kriterier som finns i patientdatalagen (2008:355)(Datainspektionen). 

Dagens journaler innehåller till stor del information om diverse moment av utredning och 
behandling. I dagens vård är det inte heller endast läkarna som för journaler utan även 
sjuksköterskor skriver i journalerna och uppskattningsvis en tredjedel av vårdpersonalens 
arbetstid går åt att göra detta (Stegberg, 1996).  
Journalen kan också hjälpa patienten då denne själv kan se all vård och behandling som 
patienten fått. Patientjournalen ska även användas för att kunna göra 
verksamhetsuppföljningar, i rättsliga sammanhang, som källmaterial vid forskning och 
kvalitetssäkring samt i kontroller och tillsyn (Socialstyrelsen, 2014). 

För att kunna fortsätta att utforma och förbättra journalsystemet och dess funktioner finns 
det ett kvalitetsregister. Capio har ett ansvar att säkerställa att företagets vårdenheter minst 
lever upp till avtalad kvalitet och följer den lagstiftning som gäller. Detta kan dock variera i 
olika länder på grund av skiljande kultur, tradition och lagstiftning (Capio, 2013). 
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2.3 Patientjournalsystemet Profdoc Journal III 
Företaget CompuGroup Medical har tillverkat systemet Profdoc. Profdoc är en av marknadens 
mest heltäckande lösningar för eHälsa med en mängd funktionaliteter i alla avseenden. 
Systemet är CE-märkt och tar hänsyn till patientdatalagen. Vidare så beskrivs systemet som 
den rätta lösningen för ändamålsenlig, säker och tillförlitlig hälso- och sjukvård. Det ska vara 
ett kraftfullt stöd för verksamhetens arbetssätt och rutiner som ska göra det möjligt att ge 
patienten ett optimalt bemötande. Funktionaliteten ska ge verksamheten möjlighet att fånga 
information med hög kvalitet för en flexibel verksamhetsutveckling, kvalitetsuppföljning och 
forskning. I korta drag skall systemet vara enkelt, patient- och informationssäkert och 
användarvänligt (CompuGroupMedical, 2014). 

Det finns en ambivalens mellan hur företaget framställer journalsystemets utformning 
gentemot vissa användare tycker att systemet fungerar i praktiken. Ett journalsystem behöver 
ta hänsyn till en stor mängd olika aspekter. Några viktiga aspekter som exempelvis användbar 
och tillgänglig information tas upp i nästa avsnitt som behandlar nationell eHälsa. 
 

2.4 Nationell eHälsa 
Nationell eHälsa är ett samarbete mellan Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges 
kommuner och landsting samt vårdföretagarna. 
Samarbetet beskrivs som en gemensam ansträngning av vårdsektorns alla aktörer för att 
tillsammans förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården såväl som 
socialtjänsten. Detta till gagn för patienten, personalen och beslutsfattarna inom vårdsektorn 
(Socialdepartementet, 2010). 

Den nationella IT-strategin för vård och omsorg var ett initiativ av regeringen under 2005 
och 2006 för att utforma en nationellt samordnade IT-stöd och en mer sammanhållen 
informationshantering. Målet var att skapa bättre förutsättningar för patienten (ibid.). 
Strategin omfattar bland annat dessa insatsområden: 

• eTjänster för tillgänglighet och medbestämmande - Med ökad tillgänglighet inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten eftersträvas tillgång av användarvänlig 
information. Detta ska i sin tur stärka patientens upplevda nytta, delaktighet och insyn 
i de insatser som berör en själv. Via personliga e-tjänster ges patienten möjlighet att 
själv dokumentera uppgifter om sin egen hälsoinstitution och få råd om vård och 
hälsa. 

• Användbar och tillgänglig information - För att personalen ska kunna möta 
patientens behov behöver IT-verktygen vara enkla att använda och stödjande för 
dialogen med patienten. Det finns höga krav på dataskydd och informationssäkerhet 
för att upprätthålla patientintegriteten. För att möta dessa krav krävs en stimulering av 
utvecklingen av ändamålsenliga, interaktiva IT-stöd för myndighetsprocessen samt 
kommunernas vård- och omsorg. Det är också viktigt att samarbetet mellan beställare, 
personal och IT-leverantörer stärks och att regelbundna dialoger förs för kontinuerlig 
utveckling. 

• Teknisk infrastruktur - Grundförutsättningen för att säkert och effektivt dela 
informationen. En sammanhållen och organisationsövergripande teknisk infrastruktur 
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möjliggör ett säkert och effektivt utbyte av integritetskänslig information mellan 
berörda och behöriga aktörer. För att göra detta krävs behörighetskontroller och 
spårbarhet för att säkerställa ett fullgott skydd för känslig patientinformation. (ibid.) 

 
Journalsystem måste ta hänsyn till säkerheter och behörigheter på respektive nivå. I 
nästkommande två avsnitt behandlas informationssäkerheten inom vården med utgångspunkt i 
gällande lagstiftning samt behörighetshantering. 
 

2.5 Informationssäkerhet inom vården 
Informationssäkerhet handlar i denna kontext om att obehöriga personer inte ska kunna ta del 
av sekretessbelagd patientinformation i patientjournaler hur som helst. 
Det finns i skrivande stund flera lagar med syfte att se till att varje enskild patient ska känna 
sig säker med hanteringen av deras personliga patientinformation och att den inte får spridas 
hur som helst. De lagar och föreskrifter som ligger till grund för detta är personuppgiftslagen, 
patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen och Socialstyrelsens föreskrifter om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.  

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks när personuppgifter behandlas. Vid insamling, registrering, lagring, 
bearbetning eller ändring kan personal inom vården komma i kontakt med personuppgifter. 
Denna lag bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade 
dataskyddsdirektivet(Datainspektionen, 1998). Lite mer specifikt hur persondata ska hanteras 
beskrivs i patientdatalagen. 

Patientdatalagen (2008:355) beskriver reglerna för behandling av personuppgifter inom 
hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat: 

• Sammanhållen journalföring, vilket innebär att flera vårdgivare kan ge och få direkt 
åtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller patientdatalagens krav. 

• Inre sekretess - en reglering som innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt 
arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter. Detta förtydligas 
genom att det i lagen ställs krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. 

• Patienten har rätt att spärra uppgifter både i vårdgivarens journalsystem och för andra 
vårdgivare vid sammanhållen journalföring. 

• Vårdgivare har en möjlighet att ge patienten direktåtkomst, exempelvis via Internet, 
till vårddokumentation och loggar (det vill säga historiken för behandlingen av 
personuppgifterna) (Datainspektionen, 2008) 

Eftersom anställda inom vårdsektorn tar del av data som är sekretessbelagda finns det också 
en lag som syftar till att skydda patienter från att känslig information om dem sprids vidare. 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om myndigheters 
och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övriga hantering av 
allmänna handlingar. Det är i korta drag förbjudet att lämna ut allmänna handlingar och 
berätta för obehöriga personer om sekretessbelagd information som den anställda kommit i 
kontakt med (Riksdagen, 2009). I samband med att kraven på informationshantering har ökat 
tog socialstyrelsen fram föreskrifter för vårdgivare. 
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Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2008:14) innehåller bestämmelser om bland annat vårdgivarens ansvar 
rörande informationssäkerhet, svensk standard för informationssäkerhet, öppna nät, styrning 
och kontroll av behörigheter, spårbarhet och åtkomst till patientuppgifter. Till exempel ska det 
vara möjligt att i ett informationssystem som är helt eller delvis automatiserat i efterhand 
entydigt kunna härleda åtgärder till en identifierad användare (Socialstyrelsen, 2008). Det 
finna andra sätt att arbeta med informationssäkerhet, ett exempel på detta är att använda ISO 
standard. ISO utformar internationellt erkända standarder inom alla möjliga områden och 
fungerar som mallar för hur till exempel informationssäkerhet bör skötas. 

ISO/IEC 27001:2013 är en internationell standard för informationssäkerhet. Denna 
standard har fokus på hot och risker som kan uppkomma inom ett företag. Det är framförallt 
företag som hanterar stora mängder känslig och värdefull information som tillämpar denna 
standard. Fördelar med ISO 27001 är bland annat att den: 

• Hjälper till att bygga upp ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
• Hjälper till att skydda företaget mot att dokumentfiler hanteras på fel sätt eller att 

anställda stjäl företagshemligheter. 
• Säkrar ett företags verksamhet även vid avbrott eller störningar. 
• Ökar trovärdigheten då företaget vidtar åtgärder för att satsa på säkerhet och kvalitet. 

(ISO, 2013). 
 
Åtkomst- och behörighetshantering är två viktiga aspekter för att kontrollera att personalen 
blir tilldelad en behörighet i ett system som är anpassat efter deras arbetsuppgifter. Om 
personal får andra behörigheter finns det risk att de tar del av information som inte är avsedda 
för dem och detta kränker patientintegriteten. Därför behandlar nästa avsnitt 
behörighetshantering inom vården.  
 

2.6 Behörighetshantering 
Enligt SOSF 2008:14 (Socialstyrelsen, 2008) ansvarar vårdgivaren för att det finns rutiner 
med mål att säkerställa hälso- och sjukvårdspersonalens behörigheter begränsas i 
ledningssystemet beroende på personalens arbetsuppgifter.  

Varje användare ska ha ett unikt användar-ID som användas för att kunna logga in i 
systemet. Vårdgivaren ska på förhand utföra en behovs- och riskanalys för att kunna dela ut 
rätt behörighet. Riskanalysen behöver ta hänsyn till vilka risker det kan innebära om 
personalen får för lite eller för mycket tillgång till olika patientuppgifter. Om en anställd inte 
får tillräcklig behörighet finns det risk för att denne inte utföra sina arbetsuppgifter på ett 
korrekt sätt. Om den anställda får mer behörighet än vad som behövs finns det risk att denne 
tar del av känslig information som kränker patienters integritet. 

Desto mer omfattande ett informationssystem är kan det vara nödvändigt med fler 
behörighetsnivåer. Personal kan även behöva olika behörigheter vid olika tillfällen. Detta kan 
hända när till exempel en anställd får nya arbetsuppgifter (ibid.).  

Vidare så behövs rutiner som regelbundet ser över tilldelning, förändring och borttagning 
av behörigheterna. Ett exempel på en rutin är att den kan innehålla krav på att ansvarig 
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personal som delar ut behörigheter ska dokumentera godkännanden, korrigeringar och 
borttaganden (ibid.). 

Ett annat område som behöver beaktas är systemets användbarhet. Den interaktiva 
utformningen behöver ta hänsyn till aktuella lagar och direktiv inom vårdsektorn men även 
användarna som i slutändan ska sitta och arbeta i systemet.  

 

2.7 Användbarhet 
Definitionen av användbarhet är att ett system ska ha en kort inlärningsprocess, vara flexibelt 
och ge en positiv känsla till användarna (Shackel, 1990). Denna gamla definition har än idag 
en bra grundtanke. Dock har den förfinats med åren och definitionen beskrevs som ett system 
med hög användbarhet skulle ha följande karaktäristiska drag (Benyon, Turner, & Turner, 
2005): 

• En användare ska effektivt kunna utföra sina uppgifter. 
• Systemet behöver lämpliga funktioner och tydlig information beroende på vad som 

eftersöks. 
• Inlärningsprocessen ska vara enkel och snabb. 
• Systemet ska vara säkert att använda i kontexten det används i. 
• Systemet ska göra precis det användaren förväntar sig att systemet ska göra på ett 

tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Ottersten och Berndtsson (2002) är användbarhet en kvalitetsegenskap i interaktiva 
produkter. Med andra ord har en produkt hög användbarhet om produkten uppfyller 
beställaren och målgruppens syfte. För att lyckas med detta behöver utformningen av 
produkten ta hänsyn till tre olika huvudaspekter. Den första är det mänskliga systemet, det vill 
säga egenskaper och kunskaper som användaren besitter. Den andra aspekten är 
sammanhanget där produkten ska användas och den tredje är den nytta produkten förväntas 
ge.  
 

3. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs studiens syfte och problemformulering, den aktuella frågeställningen 
och till sist undersökningens avgränsningar.  
 

3.1 Syfte och problemformulering 
Problem med elektroniska journalsystem har fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. 
Detta beror bland annat på att det finns höga krav på hanteringen av patientinformation. 
Patientjournalsystem är omfattande komplexa system och det inte lätt att sätta fingret på vart 
problemen finns och vem som har ansvaret för att se till att ett journalsystem uppfyller de 
lagar och direktiv som finns och samtidigt är ett användarvänligt och effektivt verktyg för 
personerna som sitter och ska arbeta i systemet.  
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Syftet med studien är att kartlägga och ge förbättringsförslag på utvalda existerande 
säkerhetsmekanismer som tillämpas för att hantera patientintegriteten i Capios 
patientjournalsystem Profdoc Journal III. De undersökta säkerhetsmekanismerna är 
kontohantering, informationssäkerhet och gränssnitt. Målet är att kunna redovisa, analysera 
och ge förbättringsförslag på existerande säkerhetsmekanismer som undersökts i den aktuella 
studien. 
 

3.2 Frågeställning  
• Hur tillämpas säkerhetsmekanismerna för kontohantering, informationssäkerhet och 

gränssnitt och hur kan de förbättras för att öka patientintegriteten i Capios 
patientjournalsystem Profdoc Journal III? 
 

3.3 Avgränsning  
Uppsatsen fokuserar på säkerhetsmekanismerna kontohantering, informationssäkerhet och 
gränssnitt som hanterar patientinformation i patientjournalsystemet Profdoc. Dessa 
säkerhetsmekanismer valdes ut i slutet av den öppna fasen i forskningsprocessen på grund av 
dess relevans till studiens syfte samt för att undersökningen inte skulle bli för omfattande med 
tanke på studiens tidsram. 

Journalsystemet används av alla Capios vårdcentraler i Sverige. Studien beskriver inte 
Capios patientjournalsystem som används utanför Sveriges gränser på grund av att det finns 
andra lagar och riktlinjer som behöver beaktas och utformningen av systemet kan därför se 
annorlunda ut.  
 

4. Metod  
I kapitel 4 redogörs det kvalitativa angreppssättet som använts i undersökningen. Vidare så 
beskrivs metoden Grounded theory’s grundstenar, forskningsprocess och urval. Detta följs av 
datainsamling och analys, aktuell teori samt validitet och reliabilitet. 
 
Den kvalitativa metoden rör frågor om människors upplevelser av olika saker (till exempel: en 
användare upplever ett system som ineffektivt och långsamt.) och deras syn på verkligenheten 
(Ahrne & Svensson, 2011).  

Malterud (2009) menar att en kvalitativ studie utgår ifrån att verkligheten kan tolkas på 
olika sätt och att det inte finns ett självklart svar. Metoden syftar till att göra en djupare 
undersökning i en avgränsad grupp eller område - "less is more" (Mc Cracken, 1998). 

Forskningen behandlar vanligtvis förståelse för en kontext som speglar verkligenheten, 
ofta där mänskliga händelser påträffats. Syftet med detta är att finna mönster och avvikelser 
beroende på infallsvinkeln och utforma teorier och modeller som ej tidigare funnits (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2009).  

I denna studie valdes ett kvalitativt angreppssätt för att få en bild av hur användarna 
upplever och hanterar de specifika säkerhetsmekanismerna som finns i journalsystemet. Data 
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har systematiskt samlats in om patientjournalsystemet Profdoc genom empiri vilket påvisar ett 
kvalitativt arbetssätt.  

En metod som passar bra tillsammans med det kvalitativa angreppssättet är Grounded 
theory där teori, emipri och analys går hand i hand vid en mer djupgående studie. Detta 
beskrivs mer detaljerat i nästa avsnitt. 
 

4.1 Metoden Grounded theories grundtankar 
Grounded theory är en forskningsansats där data samlas in systematiskt under hela arbetet. 
Detta medför att teori, empiri, metod och analys får ett nära samband till varandra. Eftersom 
empiri samlas in löpande under arbetets gång varvas ofta analys och empiri (Bryman & Bell, 
2011). 

År 1967 introducerades termen Grounded theory av sociologerna Anselm Strauss och 
Barney Glaser. De ansåg att både den deduktiva och de induktiva metoderna hade en mängd 
brister. De menade att problemet med den deduktiva metoden är att den rättfärdigar hypoteser 
som har genererats ur befintlig teoribildning. Författarna riktade även kritik mor den induktiva 
metoden då de ansåg att det kan begränsa forskaren i det aktuella området eftersom det redan 
finns en teoretisk grund och därmed finns risken att forskaren söker efter det som bekräftar 
teorin snarare än det som är viktigt. Grundad teori skär igenom båda dessa metoder genom att 
forskaren gör urval, datainsamling och analys interaktivt. Vad gäller det induktiva 
insamlandet så samlas exempelvis data in inledningsvis utefter aktuell frågeställning och först 
i analysen kommer forskaren fram till en teori som besvarar frågeställningen. I den deduktiva 
metoden har forskaren en hypotes som besvarar en frågeställning och därefter samlas relevant 
data in för att kunna göra en analys av det aktuella området. Under studiens gång itereras 
urval, datainsamling och analys flera gånger enligt Grundad teori. Denna interaktiva process 
av datainsamling och analys påverkar varandra och metoden som används vid analysen av 
insamlat data kallas för konstant jämförelse då det sker en kontinuerlig jämförelse av data  
(Hartman, 2001, pp. 28, 35-37).  

Data skapas av både forskare samt deltagare och utformas därefter av forskarens 
perspektiv, värderingar, privilegier, position, interaktion samt sin geografiska position. Denna 
position ligger mellan realisten och postmodernismens position och genom att anta en 
förhärdad verklighet samtidigt som de antas finnas multipla verkligheter och flertaliga 
perspektiv av dessa verkligheter (Thornberg, 2012). Vid jämförelser av många händelser i ett 
specifikt område uppstår koncept och deras relationer är i verkligheten rapporter om 
sannolikheter. På grund av detta är Grounded theory en metod som kan använda alla olika 
typer av data även fast den mest vanliga formen av data är kvalitativ data (Glaser, 2003). 

Studiens ansats är att hanteringen av data i journalsystem är viktigt för att bevara 
patientintegriteten. Någon specifik frågeställning hade inledningsvis inte identifierats, vilket 
medför att Grundad teori var en lämplig metod för att närma sig området. Därför var det 
logiskt att iterera mellan teoribildning och analys under studiens gång för att göra 
bedömningar och vad som ansetts vara relevant för undersökningen. De olika 
itereringsfaserna beskrivs lite mer detaljerat i nästa avsnitt som behandlar 
forskningsprocessen enligt Grundad teori. 
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4.2 Forskningsprocessen  
Strauss och Glasers syn på Grundad teori gled isär med tiden. Enligt Strauss behöver 
forskaren behandla data på ett förutbestämt sätt vilket kan leda till att teoribildningen är svår 
att framställa ur befintlig data. Glasers modell menar att en teori ska kunna förklara det 
insamlade materialet (Hartman, 2001, pp. 28-34). På grund av att Glasers modell är mer "fri" i 
sättet att betrakta data så har denna valts för det fortsatta arbetet. 

Glaser valde att kalla den första fasen för den öppna fasen. Med detta menade han att 
forskaren förutsättningslöst går in i det aktuella området som denne ska studera. Vidare så 
skall en kärnkategori fastställas i den öppna fasen som kan relatera till övriga funna teorier. 
Den andra fasen kallas enligt Glaser för den selektiva fasen och i den ligger ett antal av de 
funna teorierna som till grund för datainsamlingen. När en mättnad av materialinsamlingen 
skett övergår studien till den sista fasen som är den teoretiska fasen. I den teoretiska fasen 
behöver forskaren se till att kategorierna är relaterade till varandra för att kunna formulera 
hypoteser med hjälp av den sista datainsamlingen framställs den slutgiltiga teoribildningen 
som i sin tur kan generera ett resultat (Hartman, 2001, pp. 40-41, 48). 

Vid studiens start hade författaren en uppfattning om problemområdet men någon 
problemformulering hade inte specificerats. Därför går det att säga att undersökningen 
inleddes till viss del förutsättningslöst. Att inte ha gått in helt förutsättningslöst motiveras med 
att studiens tidsram var begränsad. I den öppna fasen studerades bland annat aktuell 
lagstiftning, regelverk, tekniska systemlösningar, behörighetshantering och användbarhet som 
kopplades samman med patientintegritet. Den teoretiska datainsamlingen ledde till en 
identifiering av tre stycken kärnkategorier som är: kontohantering, informationssäkerhet och 
gränssnitt. I den selektiva fasen valdes lämpliga teorier som utformade grunden för den 
teoretiska referensramen. I den sista och teoretiska fasen knöts teorierna samman för att kunna 
utgöra en grund för studien. 

4.3 Urval  
När det kommer till urval beskrivs detta enligt Grundad teori som induktivt och 
förutsättningslöst i den inledande fasen och det är i det teoretiska urvalet som den deduktiva 
ansatsen återspeglas. Fokus skall inte läggas på urvalsprinciperna som det görs i kvantitativ 
forskning utan det görs ett teoretiskt urval av adekvata teorier utefter den aktuella studiens 
frågeställning. Det teoretiska urvalet bestäms inte inledningsvis utan framställs under studiens 
gång. De deduktiva inslagen i det teoretiska urvalet är jämförelser i teorin som alstrar 
ytterligare datainsamling. Det teoretiska urvalet skall vara ändamålsenlig och relevant för den 
aktuella frågeställningen i studien (Hartman, 2001, pp. 67-69). Ändamål i detta avseende 
innebär att datamaterialet ska kunna ge information om kategorier, dess egenskaper och 
relationer. I den öppna fasen skall forskare finna så många kategorier som möjligt. Utifrån de 
funna kategorierna skall en kärnkategori utformas. Denna fas pågår tills dess att det finns en 
teoretisk mättnad av relevanta teorier. I den selektiva fasen är ändamålet att sortera bort 
mindre relevanta kategorier som ej kan sammankopplas med övrig teoribildning. I den sista 
fasen interageras teorierna med varandra för skapa sammanhållen teoretisk grund för studien 
(Hartman, 2001, pp. 70-71).  
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Studiens teoribildning har växt fram under studiens gång som har ansetts vara lämpliga och 
syftat till frågeställningen. Det teoretiska urvalet anses vara ändamålsenligt och relevant för 
den aktuella studien. Inledningsvis gjordes en stor mängd sökningar som relaterar till studiens 
forskningsområde för att finna så mycket information som möjligt. I den selektiva fasen 
valdes lämpliga teorier med avsnittet informationssäkerhet inom vården som kärnkategori. 
Därefter i den sista fasen skrevs avsnitten i en sammanhängande ordning för att skapa en röd 
tråd. Hur data samlades in och motiveringen till valen av datainsamling beskrivs mer 
detaljerat i nästa avsnitt. 

Enligt Denscombe (2010) är det inte ovanligt att forskaren väljer ut personer till intervjuer 
där syftet är att få fram kvalitativ data.  

Populationen av respondenterna är ett tillgänglighetsurval som valdes ut tillsammans med 
kontaktpersonen på vårdcentralen i Hovås/Billdal. De utvalda respondenterna valdes på grund 
av deras behörighetsroller, geografisk närhet samt att de ansågs vara tillgängliga att besvara e-
postintervjuerna inom kort efter att de skickats ut. Det var viktigt för studien att få relativt 
snabba svar på grund av att studien var tidsbegränsad. I och med detta finns det risk för att 
slumpmässigheten i svaren.  

Studien har sju stycken nyckelpersoner där två av dem deltog i observationen av 
patientjournalsystem och de resterande fem är respondenterna i e-postintervjuerna. 

Observationens två nyckelpersoner hade rollerna driftansvarig och en systemansvarig. 
Dessa nyckelpersoner valdes ut tillsammans med kontaktpersonen på vårdcentralen för att 
kunna ge en god introduktion av journalsystemet och deras kunskaper om vilka funktioner 
som finns för att hantera patientintegriteten.  

De resterande fem nyckelpersonerna respondenterna till e-postintervjuerna. Dessa hade 
följande typ av anställningar: sjuksköterska, barnsjuksköterska, läkare, sekreterare och 
verksamhetschef.  Resonemanget varför dessa valdes var för detta var för att få en mer 
djupgående bild av olika användares upplevelser av systemet. Dessa personer anses vara 
nyckelpersoner på grund av att det är viktigt att veta hur användarna ser på systemet och dess 
utformning. För att ta reda på eventuella brister måste deras åsikter och upplevelser tas tillvara 
på och på grund av deras olika behörighetsroller har en nyanserad bild av 
informationshanteringen utformats. 
 

4.4 Datainsamling och analys 
Enligt Saunders et al. (2009) kan forskningsfrågor besvaras utifrån primär- eller 

sekundärdata. Med andra ord delar författarna in data som samlas in i en grupp där den 
huvudsakliga datainsamlingen sker samt en grupp där väsentlig data kan framkomma i mindre 
skala. De menar på att det finns tre stycken återkommande insamlingsmetoder av primärdata. 
Dessa är observationer, intervjuer och enkätstudier. Studiens primärdata består av en 
observation och e-postintervjuer riktade till fem stycken anställda på Capios vårdcentral i 
Billdal. Dessa två insamlingsmetoder av primärdata valdes utifrån metodvalet. 

Sekundärdata är uppdelad i dokumenterad sekundärdata och enkätbaserad sekundärdata 
(Robson & Colin, 2002). 

Dokumenterad sekundärdata beskrivs enligt Saunders et al. (2009) som exempelvis 
skriftliga meddelanden, svar, möten, dagböcker, tal och offentliga register. Vidare så menar 
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författarna att det finns rådata som behöver bearbetningen för att kunna dra slutsatser som 
exempelvis litteratur, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och tidningar. 

Ett problem som Jacobsen (2002) beskriver är att sekundärdata kan vara insamlad data i ett 
annat syfte kan ge en missvisande bild av denna typ av data. Detta på grund av en eventuellt 
bristande överrensstämmelse mellan data som kan användas och vad den kan användas till.  

Enkätbaserad sekundärdata ska inte beaktas då den uppfyller ett annat syfte än det i den 
aktuella studien. Sekundär data som samlats in till denna undersökning har skett genom 
litterära sökningar och en mängd specifika sökningar på internet (exempelvis: 
"Informationssäkerhet inom vården" och "Lagar och direktiv + patientjournaler").  
 

4.4.1 Observationer 
För att kunna ge en meningsfull avbildning av verkligheten bör den observeras. Det första 

metodvalet var en deltagande observation av patientjournalsystemets funktioner. Enligt 
Lewis, Saunders, och Thornhill (2007) gör observationer det möjligt att generalisera arbetet 
och komma fram till slutsatser som kan vara användbara för användarna.  
Observationer kan genomföras genom att delta aktivt eller att iaktta händelsen utanför 
aktiviteten. Metoderna innebär empiri av en metodik som genererar väsentlig data för den 
aktuella frågeställningen (Backman, 1998).  
Information kan erhållas om enskilda individer och gruppers beteenden via observationer.  
Att förbereda sig inför en observation och att ha ett tydligt syfte är essentiellt för att kunna 
genomföra en givande observation. För att förbereda sig ordentligt krävs både kunskap och 
erfarenhet om observationstekniker (Bell, 2006). 

Saunders et al. (2009) menar att en observation involverar att systematiskt observera, 
dokumentera, beskriva, analysera och tolka människors beteenden när de utför en specifikt 
utvald uppgift. Författarna kategoriserar observationer enligt följande: 

• Öppen deltagande observation är när samtliga deltagare är informerade om att 
observationen äger rum och ligger som underlag till en undersökning.  

• Öppen passiv observation är när samtliga deltagare är informerade om att 
observationen äger rum och sker genom ett åskådarperspektiv.  

• Deltagande observation är när forskaren själv deltar i den undersökande gruppen.  
• Passiv observation är när forskaren själv deltar i den undersökande gruppen dock 

utförs inga handlingar av denne.  
Inför observationen gjordes ett observationsschema för att systematiskt kunna observera, 

dokumentera och analysera journalsystemets interaktiva utformning. Detta med syfte att 
tillgodose mitt behov av detaljkunskap och förståelse kring Profdocs interaktiva utformning. 
Valen av vad som skulle observeras utfördes baserat på studiens kärnkategorier. För att inte ta 
del av någon patients sekretessbelagda information användes en fiktiv patient vid namn Kalle 
Krank samt författarens egen patientjournal för att kunna observera journalsystemet.  
 

4.4.2 Intervjuer 
Det andra metodvalet i undersökningen är e-postintervjuer. Saunders et al. (2009) definierar 
intervjuer som en målmedveten diskussion mellan två eller flera parter. Intervjuer kräver 
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noggranna förberedelser. Det är viktigt att respondenterna förstår och är medvetna om syftet 
med undersökningen. Intervjuer är en bra metod för att täcka ett relevant område för studien. 
Dock finns risk för eventuella skevheter och felformuleringar. För att genomföra en bra 
intervju bör forskaren skriva ner viktiga aspekter och frågeställningar för att därefter utforma 
ett intervjuschema (Bell, 2006). Vidare så kategoriseras intervjutyperna enligt följande: 
 

• Strukturerade intervjuer bygger på förbestämda, lika frågor som är standardiserade och 
kopplas till kvantitativa intervjuer för kvantitativ data. 

• Semi strukturerade intervjuer bygger på förbestämda frågor med en öppenhet som ger 
respondenten möjligheten att utveckla svaret. 

 
Den kvalitativa metoden går mer på djupet och bygger på förståelse och tolkningar av till 
exempel semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju innehåller både öppna och 
stängda frågor. Med detta menas att intervjun styrs av förutbestämda frågor men att det finns 
utrymme för att följa upp med öppna frågor. Det kan vara en fråga som intervjuaren föreslår 
eller följdfrågor som uppstår under intervjuns gång där respondenten ges utrymme att 
vidareutveckla svaret (Preece, Rogers, & Sharp, 2002). 
Enligt Leedy och Ormrod (2005) ska intervjuaren inte ställa ledande frågor, lägga fokus på 
händelser istället för hypoteser och inte sätta ord i folks mun. Detta är viktigt för en oerfaren 
intervjuare att ta hänsyn till för att genomföra en bra intervju.  

Intervjufrågorna ställdes i en semistrukturerad form för att ge respondenterna möjligheten 
att utveckla sina svar. Denna metod valdes för att ge respondenterna tid att fundera över 
intervjufrågorna och kunna framföra djupgående svar istället för att ge spontana svar. Det 
finns dock risk för skevheter eller felformulerade frågor. För att få relevanta svar som kan 
användas i studien krävs noggranna förberedelser, erfarenhet och kunskap om 
intervjutekniker. I samband med att e-postintervjuerna skickades ut informerades samtliga 
respondenter kortfattat om studiens bakgrund, syfte och mål för att de ska få en insikt i 
studien.  
 

4.5 Aktuell teori i studien 
Hartman (2001) tar upp tre kriterier i sin bok som ska beaktas i en Grundad teori. De tre 
kriterierna är att teorin måste vara relevant, den måste fungera och kunna korrigeras. Samtliga 
kriterier har tagits i beaktande i den aktuella uppsatsen. I den öppna fasen samlades data in 
empiriskt och därefter i den selektiva fasen utformades studiens teoretiska grund genom 
sortering och urval av den teoribildning som ansågs vara relevant för studien. I den sista fasen 
sammankopplades teorierna för att skapa en tydligare röd tråd i arbetet. Det tredje kravet 
uppfylls då det finns rum för korrigering eller påbyggnad av teoribildningen om verkligheten 
skulle förändras eller ny data framkommer. Studiens teori bygger på de tre kärnkategorierna 
som i sin tur har ett nära samband till utbildning. Om en anställd får en god utbildning i det 
system som denne ska använda minimeras riskerna för felhantering. En ökad medvetenhet 
leder till mindre felhantering som i sin tur gör att patientintegriteten kan hållas intakt. 
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4.6 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden 
Malterud (2009) menar att validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda 
sätt i studier med kvalitativ ansats jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Detta på 
grund av att det inte går att skatta tillförlitligheten med siffror. När en studie har en kvalitativ 
inriktning handlar validitet och reliabilitet därför om att kunna beskriva det insamlade 
materialet samt bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. För att beskriva 
validiteten behöver forskaren därför beskriva sin egen förmåga att kommunicera hur 
forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet och för att göra detta behöver följande 
steg presenteras:  
 

• Beskrivning av förförståelse 
• Beskrivning av datainsamling 
• Beskrivning av urval 

 
Studiens författare studerar vid den aktuella tidpunkten informatik och systemvetenskap 

vid Södertörns högskola i Stockholm. Författaren har inga förkunskaper inom journalsystem i 
allmänhet eller vårdsektorn och dess riktlinjer för hantering av säkerhetsmekanismer som kan 
beröra patientintegriteten. Datainsamling, genomförande av intervju och urval av 
intervjupersonerna finns beskrivet i metodkapitlet. Grundad teori tillämpades som grund för 
datainsamling och genomförande av intervju. Validiteten bör på grund av författarens 
begränsade förkunskaper, objektivitet och tillämpandet av Grundad teori som metod anses 
vara god. 

Reliabilitet handlar enligt Malterud (2009) om hur pålitliga mätinstrumenten är. I 
kvalitativa studier används människor och teknisk utrustning som "instrument". Båda måste 
fullgöra sina uppgifter på ett pålitligt sätt. För att göra detta skall kvaliteten på den tekniska 
utrustningen beskrivas och kvaliteten på forskaren beskrivas enligt samma punkter som 
beskrivs ovan. Vidare så ska forskarens förmåga att genomföra en bra observation och 
intervju beskrivas. 

Vad gäller reliabiliteten användes inga tekniska mätinstrument då studien använde  
e-postintervjuer. Författaren var sedan tidigare bekant med både observations- och 
intervjutekniker. För att kunna genomföra en bra observation utformades ett 
observationsschema. Berörd personal som deltog i observationen informerades om 
observationens bakgrund och syfte så att deras svar skulle bli så relevanta som möjligt för 
studien. En semistrukturerad intervjuform valdes för att ge respondenterna utrymme att 
utveckla sina svar och därigenom erhålla bra e-postintervjuer. I samband med att e-
postintervjuerna skickades ut informerades intervjupersonerna kortfattat om bakgrunden, 
syftet och målet med intervjuerna. På grund av att både observationen och e-postintervjuerna 
var väl förberedda bedöms reliabiliteten vara god. 

Enligt Vetenskapsrådet (2008) finns det fyra stycken etiska riktlinjer en forskare ska följa. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Med informationskravet menas att alla personer som deltar i undersökningen ska på förhand 
ha blivit informerade om dess syfte för att de ska kunna ge mer relevanta svar. Detta krav har 
författaren tagit hänsyn till genom att på förhand informera nyckelpersonerna om studiens 



20 
 

syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva beslutar om de vill medverka i 
undersökningen. Nyckelpersonerna valdes ut tillsammans med kontaktpersonen på Capio och 
dessa personer blev informerade om att undersökningen inte är obligatorisk utan de fick delta 
i den mån de behagade. Konfidentialitetskravet syftar till att i vissa fall skydda deltagarna i 
undersökningen. Detta krav har uppnåtts genom att deltagarna inte har namngetts utan har 
beskrivits utifrån sina yrkestitlar. Avslutningsvis anger nyttjandekravet att de insamlade 
uppgifterna endast kommer användas i samband med studien. Detta krav uppfylldes genom att 
nyckelpersonerna informerades om att all insamlad data endast kommer användas i samband 
med denna studie. 

I e-postintervjuerna ställdes 21 stycken frågor till vardera respondent, detta kan ha 
eventuellt ha lett till stressade svar ifrån respondenterna då de utförde dessa på arbetstid och 
deras tid kan ha varit begränsad. Istället borde färre detaljerade frågor ha ställts för att få 
djupare svar. 
   

5 Resultat  

5.1 Inledning  
Resultatet är baserat på en deltagande observation av Profdocs interaktiva utformning. Det var 
viktigt för undersökningen att se vilka funktioner som finns för att uppfylla befintlig 
lagstiftning i hanteringen av patientinformation i patientjournalen. Vidare så utgörs resultatet 
av e-postintervjuerna där användarnas åsikter och upplevelser av systemet står i fokus. 
Inledningsvis beskrivs de säkerhetsmekanismer som beaktades under observationen och hur 
de fungerade i praktiken. Vidare så görs en tolkning av e-postintervjuerna där användarnas 
åsikter och upplevelser av systemet står i fokus. 
 

5.2 Observationer 
Observationen av den interaktiva utformningen och dess funktioner utfördes för att ge en 
djupare förståelse och se hur de förhåller sig till de lagar och riktlinjer som idag finns för 
patientjournaler. Observationen delades upp i tre olika kategorier för att undersöka specifikt 
utvalda delar av systemet som ansågs vara av intresse för undersökningen. Se bilaga 1 för att 
ta del av observationsschemats utformning och tillhörande dokumentation. 
 
Användarkonton 
Varje användare blev direkt vid anställning tilldelad ett unikt inloggnings-ID med tillhörande 
lösenord i Profdoc. Det gick inte att komma åt systemet utan ett giltigt och aktivt användar-ID 
och lösenord. Det fanns en säkerhetsmekanism i journalsystemet som automatiskt loggar ut en 
anställd om denne varit borta från datorn i 15 minuter. 

Varje konto tilldelades behörigheter utefter den anställdas arbetsuppgifter. Denna 
bedömning gjordes av vårdcentralens systemansvarig. Hanteringen av användarkonton till 
anställda kunde inte anses som en risk för patientintegriteten. Det fanns rutiner vid 
behörighetshanteringen, dock har dessa förbättringspotentialer och beskrivs närmare i avsnitt 
5.3.  
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Informationssäkerhet i patientjournalen 
En säkerhetsmekanism som fanns i journalsystemet är elektronisk spårbarhet. När en anställd 
har loggat in i systemet så dokumenterades allting som denne gör i systemet. Det gick bland 
annat i efterhand att se exakt vilken patientjournal och hur många gånger en specifik 
patientjournal har öppnats av en specifik anställd. Varje gång en anställd skrev eller gjorde en 
ändring i en patientjournal så visades anteckningen tillsammans med användarens namn och 
tidpunkt. Det var inte heller möjligt att helt och hållet ta bort journalanteckningar utan det 
fanns en funktion som heter "stryk". Denna funktion användes när eventuella fel i 
dokumentationen uppstått och i samband med detta så måste användaren skriva en kommentar 
gällande varför utvalda ord/meningar ströks i patientjournalen. 

Varje enskild patient kan spärra sin egen journal om så önskas. När en patientjournal ska 
spärras så användes en funktion i systemet som heter "Patientjournal spärr enligt PDL 
(patientdatalagen)". När en patientjournal har spärrats så visas en hänglåssymbol för att 
tydligare markera att den är spärrad, denna hänglåssymbol visade i flera olika vyer för att 
markera att den var låst. För att komma åt en spärrad patientjournal krävs antingen samtycke 
från patienten i fråga, en särskilt utvald behörighet av patienten eller i en nödsituation. Vid en 
eventuell nödsituation där patients hälsa eller liv är i fara får patientjournalen öppnas och 
läsas men då måste en giltig anledning ges varför den behövde öppnas. Pop-up rutan som 
visades när en spärrad journal skulle visas hade en varningstext tillsammans med en 
markerande röd inramning av texten. Missbruk av öppnandet av spärrade patientjournaler kan 
leda till allvarliga konsekvenser då det bryter mot Patientdatalagen.  
 

 
Figur 1. Öppna spärrade journaluppgifter. 
 
Tillsammans med vårdcentralens systemansvarige gjordes ett par tester för att se 
informationens pålitlighet. Tillagda kommentarer, ändringar och strykningar i patientjournal-
en fungerade felfritt. Vidare så visade systemet korrekt information i de observerade flikarna 
och funktionerna vilket föranleder slutsatsen att informationen i systemet bedöms vara 
pålitlig. Systemet utvärderades i allmänhet som ett säkert system som har tagit hänsyn till de 
lagar och krav som finns för ett journalsystem. 
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Gränssnitt 
Det första intrycket av Profdoc var att det såg omodernt ut. Ikoner, flikar, knappar och 
funktioner såg ut som om de var 10-15 år gamla. Systemet var omfattande och hade en stor 
mängd olika flikar och funktioner. Systemet uppfattades som relativt överskådligt med tanke 
på det omfattande innehållet, dock krävdes det en del klick för att navigera sig runt i systemet. 
Det fanns flera olika vyer att välja mellan och i patientjournalen fanns det sju stycken 
förutbestämda informationsrutor. Dessa rutor kunde personalen byta ut mot en ruta med 
information som anses vara lämplig för den anställdas arbetsuppgifter. Några exempel på 
informationsrutor är persondata, tidbok och journalanteckningar. Dessa visas även i den 
kommande figuren. Patientjournalsystemet tar hänsyn till de lagar och riktlinjer som 
beskrivits i avsnitt 2.6. 
 

 
Figur 2. Översikt av den fiktiva patienten Kalle Krank. 
 
Under observationen fördes en informell konversation om systemet, dess utveckling och 
sedan implementering tillsammans med vårdcentralens driftsansvarige. Han påpekade att enda 
gångerna som systemet har uppdaterats har varit när nya lagar har trätt i kraft. Vidare så 
utvecklade han resonemanget att det har funnits en mängd förslag ifrån användarnas sida men 
att dessa inte har fått något gehör från utvecklarföretaget CompuGroup under de drygt 10 år 
som systemet varit i bruk. Ett system som inte är användarvänligt kan leda till ökad 
felhanteringen som i sin tur leder till större risk att patientintegriteten kränks. Det är därför 
viktigt att systemets användare får en god utbildning så att de kan använda systemet fullt ut. 

5.3 E-postinverjuerna 
Resultatet från e-postintervjuerna sammanställs nedan i följande punkter och beskrivs därefter 
i löpande text. Se bilaga 2 för att ta del av e-postintervjufrågorna med tillhörande svar. 
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• Allmänt intryck: 2 av 5 upplevde att systemet är bra.  
• Funktionalitet: 4 av 5 ansåg att det finns förbättringsmöjligheter i olika avseenden. 
• Pålitlig information: 5 av 5 tycker att informationen i systemet är pålitlig. 
• Säkerhet: 4 av 5 upplevde systemet som säkert. 
• Utbildning: 4 av 5 upplevde inlärningsperioden som enkel och bra.  
• Behörighet: 5 av 5 ansåg att de hade rätt behörighet i systemet. 
• Användarinvolvering vid utveckling: Ingen av de tillfrågade har deltagit i någon 

form av utvecklingsarbete av systemet. 
 
Flera av respondenterna hade ett negativt intryck av systemet. De menade att systemet var 
långsamt och att det krävdes många klick för att ta sig till avsedd del av systemet. Detta på 
grund av att systemet kraschade med jämna mellanrum och viktig information kunde gå 
förlorad. En av respondenterna gick så långt att denne skrev:  
 

"Systemet är det största arbetsmiljöproblemet i min vardag".  
 

Att ha ett journalsystem som hänger sig dagligen är bekymmersamt för verksamheten men 
även ut ett säkerhetsperspektiv. Samma användare menade att viktig information kan gå 
förlorade vid de tillfällen som systemet hänger sig kan detta ses som en patientsäkerhetsrisk. 

På frågan om det fanns någon funktion eller säkerhetsmekanism i journalsystemet som 
respondenterna saknade i dagsläget svarade fyra av de fem tillfrågade att det fanns 
förbättringsmöjligheter. Bland annat önskades enklare genvägare till avsedd sida, stabilitet i 
drift, "pop-up" rutor när varningar utfärdats eller om till exempel en diagnos inte satts. Ingen 
av de existerande säkerhetsmekanismerna som fanns i systemet ansågs vara överflödiga. 

Ingen av respondenterna visste hur de spärrar en patientjournal i systemet. Uppenbarligen 
händer det ytterst sällan på denna vårdcentral att deras patienter begär att spärra sina journaler 
vilket inte på något sätt rättfärdigar brist på kunskapen gällande denna funktion. Det är viktigt 
att personalen känner sig bekväm med funktionen och vilka lagar som ska beaktas i samband 
med den. 

Alla respondenterna ansåg att informationen i systemet är pålitlig. Vidare så menar fyra av 
de fem tillfrågade att systemet är säkert. En användare har upplevt att systemet har hängt sig i 
viktiga situationer vilket gjorde att viss information inte längre fanns tillgänglig.  

Utifrån e-postintervjusvaren så verkade det inte finnas en specifik utbildning för systemet. 
Användarnas utbildningar har varit allt ifrån en timma till en dag. Sekreteraren som även var 
systemansvarig beskrev utbildningsupplägget såhär:  
 

"Katastrofdålig. Jag upplever det som att alla användare har ett mycket begränsat 
kunnande om systemet. Nya läkare får ingen utbildning alls utan får klura ut själva hur de 
ska göra alternativt fråga mig eller Anna som också är systemansvarig. Man lägger 
överhuvudtaget ingen tid alls på utbildning." 
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Att inte lägga någon tid alls på utbildning är oroväckande. För att kunna använda systemet 
och ta hänsyn till patientintegriteten enligt de lagar och direktiv som finns idag krävs en 
välutformad utbildning som all personal behöver ta del av. Trots detta ansåg fyra av fem att 
inlärningsperioden var enkel samt fyra av fem kände sig bekväma med att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter utifrån den begränsade utbildningen som de har erhållit. I samband med 
utbildning ansåg en användare att ett övningsprogram som de kunde ta med sig hem och träna 
i skulle skapa bättre förutsättningar för nya användare. 

På frågan om respondenterna ansåg att de hade en behörighet i systemet som var anpassad 
till deras arbetsuppgifter menade alla fem respondenterna att de hade en behörighet som var 
anpassad till deras arbetsuppgifter. Vårdcentralens systemansvarige har ansvaret att dela ut 
behörigheter till deras anställda och den processen beskrev hon såhär:  

 
"Beroende på om de är läkare, sjuksköterska, BVC-sjuksköterska eller psykologer får de 
olika behörigheter. Inga utvärderingar görs. Jag har reagerat över vissa inställningar och 
talat med medicinskt ansvarig som förstår skillnad från verksamhetschefen som inte är 
medicinskt utbildad eller kan systemet." 
 

Det fanns alltså fyra olika grundbehörigheter beroende på om en person var läkare, 
sjuksköterska, BVC-sjuksköterska eller psykolog. Det görs inga unika utvärderingar av en 
nyanställd. Den systemansvariga på vårdcentralen tilldelade personal behörigheter utifrån 
deras arbetsuppgifter och yrkesroll. Att döma av e-postintervjuerna fungerade behörighets-
hanteringen i dagsläget bra. Trots att behörighetshanteringen fungerat bra så finns det andra 
tillvägagångssätt som gör hanteringen säkrare och minimerar eventuella fel som kan uppstå på 
grund av till exempel den mänskliga faktorn. Detta beskrivs vidare i diskussion och 
slutsatsavsnittet. 

6. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet förs diskussioner kring studiens resultat och hur de relaterar till teorierna. 
Diskussionerna genererar förbättringsförslag och tips inför framtiden i de delar där 
utveckling och eftertanke skulle gynna Capios vårdcentral i Hovås/Billdal. 
 
Utifrån observationen och e-postintervjuerna går det med säkerhet att säga att systemets 
information är pålitlig och den interaktiva utformningen beaktar de lagar och direktiv som 
fanns inom vårdsektorn (se avsnitt 2.6). Varje enskild individ som anställts på företaget har 
fått ett eget användarnamn och lösenord till både datorn och journalsystemet. Ett unikt 
användar-ID gör elektronisk spårbarhet möjlig och all personals personliga kommentarer 
visades i patientjournalsystemet. Det fanns också loggar i systemet som kunde visa vilka 
användare som öppnat en specifik patientjournal och tidpunkter för när de har öppnats. 
Elektronisk spårbarhet är en viktig säkerhetsmekanism för att bevara patientintegriteten. Det 
faktum att de anställda är medvetna om att allting som de gör i journalsystemet dokumenteras 
gör med stor sannolikhet att de inte tar del av obehörig information.  

Behörigheter till journalsystemet gavs ut av vårdcentralens systemansvarige och baserades 
på den anställdes yrkesroll och arbetsuppgifter. Vid eventuella frågetecken kring behörigheter 
konverserar hon med en kollega som är medicinskt ansvarig. Det finns i dagsläget rutiner för 
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behörighetshantering men det finns förbättringsmöjligheter i detta avseende. Enligt SOSF 
2008:14 bör det finnas rutiner som regelbundet ser över tilldelning, förändring och 
borttagning av behörigheter. Ett exempel på en rutin är ett krav på att ansvarig personal som 
delar ut behörigheter ska dokumentera godkännanden, korrigeringar samt borttagningar. Att 
dokumentera hanteringen av behörigheter underlättar utvärderingar om dess hantering och det 
ligger som underlag om det finns fog för att förbättra behörighetshanteringen i något 
avseende. Detta är en viktig aspekt som vårdcentralen i Hovås/Billdal rekommenderas att se 
över. 

Respondenterna ansåg att utbildningen inför användningen av systemet var relativt bra. 
Utifrån e-postintervjuerna noterades dock att utbildningsperioden av systemet skiljde sig en 
hel del. Användarna har fått varierande lång utbildning som varade mellan en timme och en 
hel dag. Respondenterna menade på att de kände sig bekväma med systemet och att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter efter utbildningen. Dock ansåg vårdcentralens sekreterare och den 
systemansvarige att kunskapen i Profdoc överlag är alldeles för låg bland de anställda och det 
verkade som att hon ofta får hjälpa till när användarnas kunskaper brister i systemet.  

Vidare utvärderade hon att utbildningen saknar struktur och återgav detta som 
”katastrofdålig” för att beskriva utbildningsupplägget i sin helhet. Det är essentiellt att en 
användare kan tillämpa systemet på ett bra och effektivt sätt. Det kan anses problematiskt att 
få en timmes utbildning i ett komplext system vilket i sin tur kan anses vara en säkerhetsrisk. 
För att användarna ska kunna använda systemet på ett godtagbart och säkerhetsmässigt 
korrekt sätt krävs en strukturerad utbildning på minst en dag, företrädesvis längre och som 
avslutas med ett kunskapsprov. Att avsluta utbildningen med ett kunskapsprov är ett bra sätt 
att kontrollera att användarna faktiskt har lärt sig hur systemet fungerar. För att användarna 
ska bli mer motiverade att lära sig hur systemet skulle en användare som klarar provet bli en 
certifierad användare av systemet som även skulle kunna användas som en merit vid 
eventuella framtida jobb.  Att ha längre utbildningar syftar även till att minimera felhantering 
av information. 

Vidare så borde Capio borde utforma ett par olika utbildningsupplägg utefter de olika 
yrkesrollerna. En respondent ansåg att ett övningsprogram som denne kunde ta sig med hem 
efter utbildningen och träna i skulle ha gynnat henne. Detta vore ett gediget komplement till 
utbildningen och ett bra sätt att uppmuntra användarna att på egen hand lära sig att navigera i 
systemet. Övningsprogrammet skulle exempelvis kunna vara baserat på ett par stycken 
utvalda yrkesroller för bästa anpassning. Anledningen att anställda ibland upplever att det är 
många klick för att ta sig någonstans i systemet kan bero på deras okunskap i systemet. Om en 
användare känner sig säker på hur systemet fungerar och hur gränssnittet ser ut kan 
användaren med stor säkerhet utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare och säkrare sätt.  

En viktig aspekt som uppmärksammades i undersökningen var att ingen av deltagarna 
kände till att det fanns en patientjournalspärr i systemet. Uppenbarligen så används denna 
funktion mindre sällan men den hanterar patienters integritet. Därför måste en anställd veta 
hur en patientjournal spärras enligt patientdatalagen och vad som krävs för att få ta bort 
spärren. Missbruk eller felhantering av öppnandet av en spärrad journal kan leda till att 
användaren anmäls. På kort sikt rekommenderas vårdcentralen i Billdal att se över hur 
funktionen fungerar och informera sina anställda om hur den ska hanteras enligt lag. På lång 
sikt bör journalsystemsutbildningen innehålla information om hur funktionen fungerar. 
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I en informell intervju med vårdcentralens driftansvarige berättade han att Capio planerar att 
byta ut Journal 3 inom ett par år. De väntar i dagsläget på att VG-region (Västra Götalands 
Region) ska fatta ett beslut gällande vilket nytt journalsystem de vill implementera inom ett 
par år. När VG-region gjort sitt val ska Capio göra en utvärdering om de vill använda samma 
journalsystem som resten av regionen. Om hela regionen använder samma journalsystem 
underlättar detta givetvis kommunikationen mellan olika sjukhus och vårdcentraler.  

Det är en komplex uppgift att skapa ett system som är både användarvänligt samt beaktar 
gällande lagar och direktiv inom vården. Flera att de tillfrågade i e-postintervjuerna upplevde 
att det var ”mycket klickande” i Journal 3. Att minimera antalet klick i ett system kan också 
leda till mindre överskådlighet på grund av att fler funktioner och menyer förmodligen 
hamnar på färre antal sidor. Ett förslag för att hantera detta är att aktivt försöka involvera sina 
användare och för att kunna påverka valet av det nya journalsystemet. Om användarna själva 
får vara med och göra tester och/eller utvärderingar av ett par olika journalsystem kan 
personalen förhoppningsvis påverka ett val av ett journalsystem som passar deras vårdcentral 
bäst. Att försöka införa ett journalsystem som faller de anställda på vårdcentralen i smaken 
skulle förbättra vårdcentralens arbetsmiljö. 

CompuGroup själva har beskrivit systemet som användarvänligt och flexibelt (2.3 Profdoc 
Journal III). Systemet beskrivs av respondenterna som ett ”lite omständigt system med mycket 
klickande”. Enligt Benyon et al. (2005)är definitionen av användbarhet att ett system ska ha 
en snabb och enkel inlärningsprocess, en användare ska effektivt kunna utföra sina 
arbetsuppgifter och systemet ska göra precis det användaren för. När en användare beskrev 
systemet som ett ”arbetsmiljöproblem” så finns det uppenbarligen förbättringspotential. Vi är 
inne i en ny era där elektroniska patientjournaler har blivit vardag i vårdsektorn. Ett system 
som används flera timmar varje dag i vårdpersonalens arbete behöver uppfylla de krav som 
finns för att systemet ska kunna ha en hög användbarhet. Enligt e-postintervjuerna har 
slutanvändarna inte fått delta i någon form av utvecklingsarbete under de drygt 10 år som 
systemet har varit i drift. Företaget som utvecklade systemet har endast uppdaterat systemet 
när nya lagar har trätt i kraft och verkar inte ha tagit hänsyn att kommunicera med 
slutanvändarna för att utveckla och förfina systemet. För att utforma ett system av denna 
omfattning och komplexitet behöver slutanvändare aktivt involveras under 
utvecklingsprocessen för att kunna utforma ett grafiskt gränssnitt som är mer tilltalande och 
lättanvändligt för slutanvändarna. Detta är aspekter som Capio bör ha i åtanke vid valet av 
nästa journalsystem. Capio bör försöka att föra bättre kommunikation med utvecklarna och se 
över flexibiliteten efter implementeringen. Ofta krävs en form av iterativ utveckling som 
pågår efter implementeringen av den första versionen och det är viktigt att hela tiden ha 
möjlighet att kunna vidareutveckla gränssnitt och funktioner i systemet om 
användarvänligheten fallerar. 
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8. Appendix  
 
Bilaga 1 - OBSERVATIONSSCHEMA 
 

 Insamlad primärdata från den deltagande 
observationen av Profdoc Journal 3 
 

 
Konton 
 

• In- och utloggning 
• Kontobehörigheter 
• Automatiskt lås av systemet 

 

 
Varje användare blir tilldelad ett unikt 
inloggnings ID och ett lösenord när de ska 
logga in i Profdoc.  
 
Det finns en stor mängd olika 
kontobehörigheter som finns att välja mellan i 
systemet. Vid varje ny anställd som behöver 
tillgång till viss information görs en 
bedömning av vilken information den anställda 
behöver i sitt arbete. 
 
Det finns en säkerhetsmekanism som gör att 
om en anställd varit borta från datorn i mer än 
15 minuter så loggas den anställda automatiskt 
ut från systemet.   
  

 
Informationssäkerhet i patientjournalen 
 

• Elektronisk Spårbarhet 
• Spärra en journal 
• Pålitlig information 

 
 
 

 
Allting som görs i patientjournalen loggas. Till 
exempel när en anställd öppnar en 
patientjournal så sparas information att den 
anställdas unika ID har varit inne och läst i en 
specifik journal. När en anställd skriver, ändrar 
eller stryker över kommentarer i 
patientjournalen så visas den anställdas namn i 
samband med detta. 
 
Det finns även möjlighet att genom ett enkelt 
knapptryck spärra en patientjournal som bara 
görs på en patients begäran. När en 
patientjournal spärras får den endast öppnas i 
samtycke av patienten eller i en nödsituation. 
Vid nödsituationer måste den anställda ge en 
anledning till att behöva öppna journalen utan 
patientens samtycke. 
 
Efter ett par tester och frågor till de två 
nyckelpersonerna i observationen så går det att 
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med stor säkerhet säga att informationen i 
systemet är pålitlig. 
 
 
Under observationen visade sjuksköterskan 
Marie mig hur strykfunktionen fungerade och 
hur det ser ut när de skriver i en patientjournal. 
Utifrån min observation verkade informationen 
pålitlig. 
 

 
Gränssnitt 
 

• Översikt 
• Vyer 
• Ikoner 
• Listor 

 

 
Spontant så såg Journal 3 ganska omodernt ut. 
Systemet är relativt överskådligt och det krävs 
en hel del klick för att ta sig någonstans vilket 
överrensstämmer med min bild av  
 
Det finns flera olika vyer och i patientjournalen 
kan varje anställd själv välja vilken 
information som ska visas i förutbestämda 
informationsrutor.  
 
Det fanns en mängd symboler som hade en 
kort textförklaring för olika sjukdomar i 
patientjournalen. Till exempel när en 
patientjournal var spärrad visades en 
hånglåssymbol. 
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Bilaga 2 - E-POSTINTERVJUER 
 
Användare 1 
 
Yrkestitel: Sjuksköterska 
Avdelning: Vårdcentral 
Datum: 2014-04-22 
 
1. Beskriv kortfattat din befattning och din behörighetsroll i Profdoc. 
Som sjuksköterska hanterar och skriver jag journalanteckningar samt provsvar i lablistan. 
Tidbokning hanteras också. 
 
2. Beskriv ditt allmänna intryck av Profdoc Journal 3. 
Lite omständigt med många "klick" innan man kommer till avsedd sida. 
 
3. Vad använder du systemet till? 
Föra journalanteckningar. Skriva in provsvar. Boka patientbesök. 
 
4. Hur har systemet påverkat ditt arbete? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre 
sedan dess att systemet implementerades?  
Jämfört med pappersjournaler går allt fortare och är säkrare. 
 
5. Är informationen som patientjournalerna visar pålitlig?  
Ja 
 
6. Upplever du systemet som säkert? Om ja/nej, varför? 
Ja. Man dikterar/skriver efter varje patient. Ingen risk för att det växer "högar" och oskrivet. 
 
7. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du saknar i patientjournalen? 
Enklare genvägar till avsedd sida. 
 
8. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du anser vara överflödig? 
Nej. 
 
9. Hur mycket får slutanvändarna (ni som sitter och arbetar i systemet) vara med i 
utvecklingsarbetet av journalsystemet generellt? 
Inte alls. 
 
10. Har du som användare fått delta i utvecklingen av Profdoc? Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte tror du? 
Nej (är jag inte datautbildad, antar att det är därför). 
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11. Har du kommit i kontakt med andra journalsystem? Om ja, skiljer sig säkerheten på 
något sätt? 
Ja, Medidoc. Ett enklare men inte självklart säkrare system. 
 
12. Hur tycker du att den sammanhållna journalföringen fungerar? 
Bra. 
 
13. Vem har ansvaret för att patienternas säkerhet och behöver ta konsekvenserna vid 
eventuella problem? 
Utvecklarna gissar jag om det är fel p.g.a. systemet. 
 
14. Finns det någonting i journalsystemet som du skulle vilja ändra på? Om ja, vad och 
varför? 
Inte fler än jag svarade på i fråga 7. Enklare, mer användarvänligt vid t.ex. bokning av patient. 
 
15. Hur ser utbildningsupplägget ut för en person som ska använda journalsystemet? 
Vi fick en dags utbildning. 
 
16. Hur upplevde du inlärningsperioden som en ny användare? 
Svår, tog tid att lära sig. 
 
17. Saknar du någonting kring utbildningen? 
Ja, ett övningsprogram, typ en disk att ta med sig hem och sitta och träna i (fanns till 
Medidoc) 
 
18. Kände du dig bekväm i hur systemet fungerade och hur dina arbetsuppgifter utförs i 
systemet efter utbildningen? Om nej, varför? 
Ja, när jag hade vant mig (tog en vecka). 
 
19. Hur utvärderas och bestäms en anställds behörigheter i patientjournalen? 
Efter det behovet som respektive yrke har användning för. 
 
20.  Anser du att du har en behörighet i systemet som är anpassad till dina 
arbetsuppgifter? 
Ja. 
 
21. Känner du dig säker i hur spärrfunktionen av en patients journal fungerar? 
Nej. 
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Användare 2 
 
Yrkestitel: Specialist i allmänmedicin 
Avdelning: Capio VC Hovås/Billdal 
Datum: 2014-04-23 
 
1. Beskriv kortfattat din befattning och din behörighetsroll i Profdoc. 
Läkare, användare av Profdoc. 
 
2. Beskriv ditt allmänna intryck av Profdoc Journal 3. 
Besvärligt journalsystem. Långsamt, det behövs mycket klickande för att nå dit man vill. 
Arbetsmiljöproblem. 
 
3. Vad använder du systemet till? 
Allt, patientbokning, dokumentation, patientmöten, ordination labprover, dokumenthantering, 
diagnossättning, ordination läkemedel, kontroll över externa program, meddelandefunktion. 
 
4. Hur har systemet påverkat ditt arbete? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre 
sedan dess att systemet implementerades?  
Systemet är det största arbetsmiljöproblemet i min vardag. Systemet har funnits här sedan jag 
började. Tyvärr ingen förändring. 
 
5. Är informationen som patientjournalerna visar pålitlig?  
Ja. 
 
6. Upplever du systemet som säkert? Om ja/nej, varför? 
Nej. I viktiga situationer har den hängt sig så att relevant information inte längre fanns 
tillgänglig. 
 
7. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du saknar i patientjournalen? 
Stabilitet i drift. 
 
8. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du anser vara överflödig? 
Nej. 
 
9. Hur mycket får slutanvändarna(ni som sitter och arbetar i systemet) vara med i 
utvecklingsarbetet av journalsystemet generellt? 
Inte alls. 
 
10. Har du som användare fått delta i utvecklingen av Profdoc? Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte tror du? 
Nej. Systemet utvecklas inte längre (vad jag vet). 
 



34 
 

11. Har du kommit i kontakt med andra journalsystem? Om ja, skiljer sig säkerheten på 
något sätt? 
Ja. Medidoc och Asynia. Jag kan inte bedöma hur säkerheten skiljer sig. 
 
12. Hur tycker du att den sammanhållna journalföringen fungerar? 
? 
 
13. Vem har ansvaret för att patienternas säkerhet och behöver ta konsekvenserna vid 
eventuella problem? 
Jag har ansvar för mina patienters säkerhet. Idag kan jag kompensera systemets brister så att 
det finns inget ökat risk för patienterna. Det kostar dock mycket mer tid (15-30min) varje dag. 
 
14. Finns det någonting i journalsystemet som du skulle vilja ändra på? Om ja, vad och 
varför? 
Jag skulle föredra ett driftstabilt system. Det som jag upplevt som minst besvärligt är 
Medidoc. 
 
15. Hur ser utbildningsupplägget ut för en person som ska använda journalsystemet? 
Jag tror att jag fick en timmes instruktion. 
 
16. Hur upplevde du inlärningsperioden som en ny användare? 
Enkelt. 
 
17. Saknar du någonting kring utbildningen? 
Nej. Fanns alltid kompetent hjälp på plats. 
 
18. Kände du dig bekväm i hur systemet fungerade och hur dina arbetsuppgifter utförs i 
systemet efter utbildningen? Om nej, varför? 
Nej. Systemet hindrar mig från att göra mitt arbete effektivt. Problemen är dock inte ett 
utbildningsproblem utan att systemet hänger sig flera gånger på dag. 
 
19. Hur utvärderas och bestäms en anställds behörigheter i patientjournalen? 
Vet ej. 
 
20.  Anser du att du har en behörighet i systemet som är anpassad till dina 
arbetsuppgifter? 
Ja. 
 
21. Känner du dig säker i hur spärrfunktionen av en patients journal fungerar? 
Känner ingen spärrfunktion. 
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Användare 3 
 
Yrkestitel: Sekreterare 
Avdelning: Capio Vårdcentral Hovås/Billdal 
Datum: 2014-04-24 
 
1. Beskriv kortfattat din befattning och din behörighetsroll i Profdoc. 
Läkarsekreterare, skriver läkarnas diktat, tar emot patienter i kaasen. Systemansvarig och 
systemansvarig för BHV-delen 
 
2. Beskriv ditt allmänna intryck av Profdoc Journal 3. 
Bra, men det som är negativt är att man måste gå in och ut hela tiden för att nå olika moduler. 
Det blir mycket klickande. 
 
3. Vad använder du systemet till? 
Registrerar betalningar i kassamodulen, skriver journaldiktat, lägger in nya användare i 
admindelen, gör inställningar så att BVC-modulen fungerar för nya mottagningar och BVC-
sjuksköterskor. 
 
4. Hur har systemet påverkat ditt arbete? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre 
sedan dess att systemet implementerades?  
Jag har inget att jämföra med eftersom jag bara har jobbat som sekreterare sedan 2009 och 
aldrig jobbat i pappersjounaler. 
 
5. Är informationen som patientjournalerna visar pålitlig?  
Ja, det tror jag. 
 
6. Upplever du systemet som säkert? Om ja/nej, varför? 
Ja 
 
7. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du saknar i patientjournalen? 
Ja, tycker inte att blodsmitta är tillräckligt synligt för personalen. Vi skriver en varning men 
det förutsätter att lab-personalen verkligen går in i journalen innan de tar proverna och det gör 
de oftast inte. 
 
8. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du anser vara överflödig? 
Nej. 
 
9. Hur mycket får slutanvändarna(ni som sitter och arbetar i systemet) vara med i 
utvecklingsarbetet av journalsystemet generellt? 
Inte alls. Det görs ingen utveckling av detta längre. Ett nytt system ska ersätta detta. 
 
10. Har du som användare fått delta i utvecklingen av Profdoc? Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte tror du? 
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Nej. Se svar på fråga nr 9. 
 
11. Har du kommit i kontakt med andra journalsystem? Om ja, skiljer sig säkerheten på 
något sätt? 
Ja, jag har jobbat på Medidoc i 5 år som utbildare och på supporten. Medidoc köptes upp av 
Profdoc. PMO utvecklades och tanken var att det skulle ersätta Medodic och Journal 3. Jag 
var med och utbildade skolor i VG-regionen och Kriminalvården i södra Sverige i PMO. 
I Medidoc kan man fylla i att patienten har blodsmitta och då blir hela vänstersidan 
gulmarkerad vilket är en allmänt vedertagen färg för att märka upp en journal med blodsmitta. 
Det fungerar även så i PMO (om jag minns rätt). 
Vad gäller de olika systemens säkerhet, kan jag inte uttala mig om. 
 
12. Hur tycker du att den sammanhållna journalföringen fungerar? 
Bra. 
 
13. Vem har ansvaret för att patienternas säkerhet och behöver ta konsekvenserna vid 
eventuella problem? 
Medicinskt ansvarig läkare har ansvaret vad gäller patienterna och vår verksamhetschef 
ansvarar väl för resten antar jag. 
 
14. Finns det någonting i journalsystemet som du skulle vilja ändra på? Om ja, vad och 
varför? 
Inte som jag kan komma på nu. 
 
15. Hur ser utbildningsupplägget ut för en person som ska använda journalsystemet? 
Katastrofdålig. Jag upplever det som att alla användare har ett mycket begränsat kunnande om 
systemet. Nya läkare får ingen utbildning alls utan får klura ut själva hur de ska göra 
alternativt fråga mig eller Anna som också är systemansvarig. Man lägger överhuvudtaget 
ingen tid alls på utbildning. 
 
16. Hur upplevde du inlärningsperioden som en ny användare? 
Jag kunde inte J3 (bara Medidoc och PMO) när jag började här, men fick av min förra chef på 
Profdoc 2 stycken gratiskurser så att jag var på banan. Alltså, jag har haft helt andra 
förutsättningar än mina arbetskamrater. 
 
17. Saknar du någonting kring utbildningen? 
Inte för min egen del, men för alla andra. 
 
18. Kände du dig bekväm i hur systemet fungerade och hur dina arbetsuppgifter utförs i 
systemet efter utbildningen? Om nej, varför? 
Ja. 
 
19. Hur utvärderas och bestäms en anställds behörigheter i patientjournalen? 
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Beroende på om de är läkare, sjuksköterska, BVC-sjuksköterska eller psykologer får de olika 
behörigheter. Inga utvärderingar görs. Jag har reagerat över vissa inställningar och talat med 
medicinskt ansvarig som förstår skillnad från verksamhetschefen som inte är medicinskt 
utbildad eller kan systemet. 
 
20.  Anser du att du har en behörighet i systemet som är anpassad till dina 
arbetsuppgifter? 
Ja. Oftast är det sekreterare som är systemansvariga. 
 
21. Känner du dig säker i hur spärrfunktionen av en patients journal fungerar? 
Ja, efter att du var här och vi testade hur det fungerar. Vi har aldrig använt funktionen. 
 
 
Användare 4 
 
Yrkestitel: Distriktssköterska 
Avdelning: Capio Vårdcentral Billdal 
Datum: 2014-04-24 
 
1. Beskriv kortfattat din befattning och din behörighetsroll i Profdoc. 
Distriktssköterska, har förskrivningsrätt på vissa läkemedel, lägger om sår, osv. Är även 
diabetssjuksköterska. 
 
2. Beskriv ditt allmänna intryck av Profdoc Journal 3. 
Bra. 
 
3. Vad använder du systemet till? 
Journalföra, kalla patienter för årkontroller, försöker att använda väntelistan för att kalla 
patienter varje halvår. 
 
4. Hur har systemet påverkat ditt arbete? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre 
sedan dess att systemet implementerades?  
Bättre. 
 
5. Är informationen som patientjournalerna visar pålitlig?  
Ja. 
 
6. Upplever du systemet som säkert? Om ja/nej, varför? 
Ja. 
 
7. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du saknar i patientjournalen? 
Nej. 
 
8. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du anser vara överflödig? 
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Nej. 
 
9. Hur mycket får slutanvändarna(ni som sitter och arbetar i systemet) vara med i 
utvecklingsarbetet av journalsystemet generellt? 
Inte alls. 
 
10. Har du som användare fått delta i utvecklingen av Profdoc? Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte tror du? 
Nej, vet inte. 
 
11. Har du kommit i kontakt med andra journalsystem? Om ja, skiljer sig säkerheten på 
något sätt? 
Tycker inte att det skiljer sig. 
 
12. Hur tycker du att den sammanhållna journalföringen fungerar? 
Bra. 
 
13. Vem har ansvaret för att patienternas säkerhet och behöver ta konsekvenserna vid 
eventuella problem? 
Vårdgivaren. 
 
14. Finns det någonting i journalsystemet som du skulle vilja ändra på? Om ja, vad och 
varför? 
Nej. 
 
15. Hur ser utbildningsupplägget ut för en person som ska använda journalsystemet? 
Fick en halvdag. 
 
16. Hur upplevde du inlärningsperioden som en ny användare? 
Bra. 
 
17. Saknar du någonting kring utbildningen? 
Nej. 
 
18. Kände du dig bekväm i hur systemet fungerade och hur dina arbetsuppgifter utförs i 
systemet efter utbildningen? Om nej, varför? 
Ja. 
 
19. Hur utvärderas och bestäms en anställds behörigheter i patientjournalen? 
Tillsammans med systemansvarig. 
 
20.  Anser du att du har en behörighet i systemet som är anpassad till dina 
arbetsuppgifter? 
Ja. 
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21. Känner du dig säker i hur spärrfunktionen av en patients journal fungerar? 
Nej. 
 
 
Användare 5 
 
Yrkestitel: Verksamhetschef 
Avdelning: Capio Vårdcentral Hovås/Billdal 
Datum: 2014-04-25 
 
1. Beskriv kortfattat din befattning och din behörighetsroll i Profdoc. 
Verksamhetschef, styr verksamheten gällande allt. Administratör. 
 
2. Beskriv ditt allmänna intryck av Profdoc Journal 3. 
Trögt, ingen utveckling. 
 
3. Vad använder du systemet till? 
Meddelanden till personalen, se journaler, loggar. 
 
4. Hur har systemet påverkat ditt arbete? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre 
sedan dess att systemet implementerades?  
Inget har blivit bättre, utvecklas inte längre. 
 
5. Är informationen som patientjournalerna visar pålitlig?  
Ja 
 
6. Upplever du systemet som säkert? Om ja/nej, varför? 
Ja.  
 
7. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du saknar i patientjournalen? 
Popup om diagnos inte sätts. 
 
8. Finns det någon funktion eller säkerhetsmekanism som du anser vara överflödig? 
Nej. 
 
9. Hur mycket får slutanvändarna(ni som sitter och arbetar i systemet) vara med i 
utvecklingsarbetet av journalsystemet generellt? 
Inget just nu. 
 
10. Har du som användare fått delta i utvecklingen av Profdoc? Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte tror du? 
Vet ej. 
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11. Har du kommit i kontakt med andra journalsystem? Om ja, skiljer sig säkerheten på 
något sätt? 
Nej. 
 
12. Hur tycker du att den sammanhållna journalföringen fungerar? 
Bra. 
 
13. Vem har ansvaret för att patienternas säkerhet och behöver ta konsekvenserna vid 
eventuella problem? 
Jag. 
 
14. Finns det någonting i journalsystemet som du skulle vilja ändra på? Om ja, vad och 
varför? 
Enklare menyer, mer struktur. 
 
15. Hur ser utbildningsupplägget ut för en person som ska använda journalsystemet? 
Vi har Lotta Töpel, grym på Profdoc. 
 
16. Hur upplevde du inlärningsperioden som en ny användare? 
Bra. 
 
17. Saknar du någonting kring utbildningen? 
Nej. 
 
18. Kände du dig bekväm i hur systemet fungerade och hur dina arbetsuppgifter utförs i 
systemet efter utbildningen? Om nej, varför? 
Ja, när jag hade vant mig (tog en vecka). 
  
19. Hur utvärderas och bestäms en anställds behörigheter i patientjournalen? 
Beroende på tjänst och utbildning. 
 
20.  Anser du att du har en behörighet i systemet som är anpassad till dina 
arbetsuppgifter? 
Ja. 
 
21. Känner du dig säker i hur spärrfunktionen av en patients journal fungerar? 
Aldrig använt. 
 
 
 
 
 
 
 


