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Sammanfattning    

 

Dokumentation i patientjournalen grundades förmodligen i början av 1700- talet. Inom 

sjukvården innebär journal kontinuerliga anteckningar om patientens behandling och 

hälsotillstånd. Journalen är viktig och har som syfte att bedriva en säker vård såväl för 

personal som patient. Möjlighet att läsa den egna journalen har funnits länge men 

kunskap om hur patienter upplever läsningen är begränsad. Det är sannolikt att läsning 

av journalen kan leda till en ökad möjlighet att främja patienters hälsa och delaktighet i 

vården. Genom att få en inblick i patienters erfarenheter av att läsa journalen, hjälper det 

sjuksköterskan att kunna bemöta dessa patienter på bästa sätt. Syftet
 

med 

litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelse av att läsa sin egen 

patientjournal. Denna litteraturstudie är baserad på sju kvalitativa och tre kvantitativa 

artiklar. Resultatet visar att upplevelsen av att läsa den egna journalen är övergripande 

positivt hos patienterna, men åsikterna skiljer sig till viss del. Tre huvudkategorier 

identifierades efter att sex subkategorier växt fram. Dessa teman var; patienters känsla 

av kontroll, ökad delaktighet samt upplevelse av oro och ångest. Det råder dubbla 

meningar kring om patienters läsning av journalen är väl fungerande eller inte. 

Ytterligare forskning inom området är nödvändig för att kunna utvärdera hur detta 

påverkar patienten och vårdkvalitén. Patientens läsning av journalen kan ha inverkan på 

sjuksköterskans arbetsuppgifter och på så sätt ge en ökad belastning på vården. Det 

krävs en ökad medvetenhet hos sjuksköterskan kring patienters upplevelse av att läsa 

om sig själva i sin egen journal, för att kunna bemöta dem på bästa sätt. Sjuksköterskan 

bör uppmuntra patienten till att vara delaktig i sin vård för att nå bästa vårdkvalité och 

främja egenvård.  
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INLEDNING 

“... jag är sjuk. Det är jag som ska ha vård. Jag vill vara med och bestämma”  

(Cajander & Åhlfeldt 2016, s. 6). 

 

Citatet är ett av många exempel på varför patienter väljer att läsa sin egen 

patientjournal. Det har alltid funnits en möjlighet för patienter att läsa om sin egen vård 

och behandling i patientjournalen. Denna patientgrupp har vi stött på under våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder och fann intresse i hur de upplevde detta. 

Tidigare forskning säger att majoriteten som läst journalen skulle föredra att dåliga 

nyheter bör ges personligen av vårdpersonal i stället för att läsa om det själva (Pyper, 

Amery, Watson & Crook 2004, s. 42). Tillgången till journalen kan idag erhållas i både 

pappersform och via internet. Det sistnämnda alternativet har kritiserats i media, då 

vårdpersonal har åsikter om att nackdelarna överväger fördelarna. Författarna till 

examensarbetet tror att läsning av patientjournalen är något som kommer öka inom 

vården de närmsta åren och funderar över vad det egentligen innebär. Därför anses det 

vara en fördel att belysa patienters upplevelse av detta. Denna kunskap ger 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal möjlighet att skapa trygghet i vården. 

BAKGRUND 

Patientjournalen genom tiderna 

Ordet journal har ursprung i det latinska namnet diurnalis som betyder daglig. Inom 

sjukvården innebär journal kontinuerliga anteckningar om patientens behandling och 

hälsotillstånd (Nilsson 2007, s. 11). Dokumentationen i patientjournalen grundades 

förmodligen i naturvetenskapens framgångar i början av 1700- talet. Här går den 

medicinska dokumentationen från teori till praxis. Från början bestod dokumentationen 

av minnesanteckningar från läkarna i form av handskrivna noteringar. De journal 

liknande noteringarna ägdes då av läkaren själv (Nilsson 2007, s. 22). Värdet av den 

medicinska dokumentationen belyses år 1730 av professor Nils Rosén där han skriver “ 

läkeko ste  har till  ullo dokume terade sjukdoms-   rlo   att tacka   r si  utveckli g 

är så visst  att tvivel därom icke ka  råda” (Nilsson 2007, s. 28). 

Patientjournalen 

Enligt Patientdatalagen 3 kap. 2 § (SFS 2008:355) är huvudsyftet med patientjournalen 

att säkerhetsställa en god och säker vård. Björvell (Vårdhandboken 2015) beskriver ett 

antal lagar som styr informationshantering och journalföring inom Hälso- sjukvården: 

● Patientdatalagen (SFS 2008:355) 

● Patientlag (SFS 2014:821) 

● Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) 

● Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- 

och sjukvården (SOSFS 2008:14)   

 

En patientjournal ska enligt 3 kap. 1 § (SFS 2008:355) innehålla anteckningar vilka 

berör patientens hälsa eller andra personliga förhållanden som är kopplat till vården. 

Den kan också innehålla behandlingsåtgärder, provtagningar, intyg eller röntgenbilder. 

Varje journal är personlig och det ska dokumenteras på alla patienter inom all vård som 
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lyder under hälso- sjukvårdslagen (3 kap. 1 § SFS 2008:355). Enligt Socialstyrelsen (3 

kap. 2 § SOSFS 2008:14) finns det rutiner för hur dokumentation gällande 

patientuppgifter ska utföras. Som exempel ska dokumentationen i första hand ske med 

nationellt fastställda termer och begrepp. Detta för att dokumentationen ska vara tydlig 

oavsett var den används. Språket i journalen ska ske på svenska samt vara tydligt 

skrivet. I 3 kap. 13 § (SFS 2008:355) står det att journaltexten ska vara begriplig så att 

patienten har möjlighet att förstå. SOSFS (2008:14) beskriver att journalen är särskilt 

viktig för all vårdpersonal som behandlar patienten för att kunna ge bästa möjliga vård. 

Journalen är likväl viktig för patienten, för att få insyn i den vård och behandling som 

ges. Patientjournalen kan också användas till kvalitetsutveckling, forskning samt i 

samband med rättsliga sammanhang. Enligt 1177 vårdguiden (2015) är det endast den 

vårdpersonal som har en pågående relation till patienten, exempelvis via behandling, är 

inlagd på avdelning eller bokar in eventuellt besök, som får ta del av patientens journal. 

I 6 kap. (SFS 2009:400) står det att uppgifter i journalen skyddas i form av sekretess 

men patienter har i de flesta fall rätt till att ta del av journalen. Bedömning sker utifrån 

varje enstaka fall men det finns två undantag som bör tas ställning till när en person vill 

hämta ut journalen. Det som kan orsaka att journalen inte får hämtas ut är om patienten 

kan skadas eller att behandling blir lidande samt om någon annan person nämns än 

patienten i journalen (Socialstyrelsen 2016). Om begäran av patientjournal uppkommer 

skall den tillhandahållas som kopia så snart det är möjligt enligt kap. 8 16 § (SFS 

2008:355).   

 

Det elektroniska journalsystemet 

Under de senaste fyrtio åren har den tekniska utvecklingen förändrat människors sätt att 

kommunicera. Internet ligger som en avgörande grund till detta och kommer att fortsätta 

vara en central punkt i det framtida, digitala samhället (Birkler & Dahl 2014, s. 11). 

Journalen är idag elektronisk och styrs med hjälp av olika IT-stöd i vården och syftet 

med detta är att öka patientsäkerheten, göra vården mer effektiv samt att patienter ska 

kunna medverka i planering och genomförande av vården (Hoffmann & Magnusson 

2015). Det elektroniska systemet i vården ger möjlighet till en sammanhållen 

journalföring mellan olika vårdinstanser. Det innebär att olika vårdgivare har möjlighet 

till direktåtkomst av varandras elektroniska journalhandlingar gällande patienter och 

kan därmed ta del av patientuppgifter som kan vara aktuella (kap. 6 1 § SFS 2008:355). 

Vård som bedrivs genom olika myndigheter inom samma landsting har möjlighet till 

direktåtkomst av patientens personuppgifter (kap 2. 6 § SFS 2008:355). Under kap. 6 2 

§ (SFS 2008:355) står det att patienten ska informeras om vad en sammanhållen 

journalföring innebär och att det gäller så länge patienten inte motsätter sig detta. 

I Sverige finns idag patientjournalen tillgänglig som e-tjänst i 16 landsting och kommer 

snart att vara tillgängligt i hela Sverige. Det leder till att patientjournalen blir mer 

lättillgänglig och kan enkelt läsas hemifrån (Cajander & Åhlfeldt 2016, s. 4-5). I en 

studie gjord av Talen, Grampp, Tuckern och Schultz (2008 ss. 61- 62) undersöktes 

bland annat vad som ansågs vara av betydelse för en god patientkommunikation. De 

belyser patienter som är kunniga om sin egen hälsa, diagnos och medicinering som en 

förmån. Det främjar relationen och effektiviserar mötet med vården. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv medför detta att patienten på så sätt får insyn och medansvar som 

kan bidra till ökad vårdkvalitet inom hälso- och sjukvården menar Cajander och 

Åhlfeldt (2016, s. 4). Tillgång till patientjournal via Internet anses också bidra till 
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vårdens utveckling på grund av människors analyseringsförmåga och att deras kunskap 

tas tillvara (Johansson 2016). I Cajander & Åhlfeldts (2016, s. 4) rapport beskrivs syftet 

med att göra journalen tillgänglig via Internet. Målet är att öka patienters delaktighet i 

vården, samt ge dem ett större ansvar för den egna hälsan. 

 

Vårdvetenskapliga aspekter  

Patienten har enligt Patientlagen (SFS 2014:821) rätt att erhålla information om sitt 

hälsotillstånd, vilken vård som bedrivits samt vilken behandling som givits. Tidigare 

forskning visar vilka patienter som önskar läsa den egna patientjournalen och 

anledningen till detta, samt vilken specifik del av journalen de vill läsa. Den vanligaste 

orsaken var att vara mer aktiv i den egna vården. Patienterna ville se vad läkaren säger 

om dem och ville förstå sin sjukdom bättre (Fowles, Kind, Craft, Kind, Mandel & Adlis 

2004, s. 795). Utebliven information till patienten medför risk för vårdlidande menar 

Dahlberg & Segesten (2010, s. 215), vilket innebär att vården inte längre är vårdande. 

En sådan situation uppstår när patienten känner sig åsidosatt eller icke bekräftad. 

Upplevelsen av att vara utesluten från den e na vården skapar en känsla av maktl shet 

hos patienten. Vårdlidandet leder därmed till en reducerad delaktighet som inte stärker 

patientens hälsoprocess (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211- 215). Patienten ska i 

största möjliga mån involveras i sin vård, planering samt i de behandlingsåtgärder som 

erbjuds (Björvell 2015). Delaktighet i patientens egen hälsa leder då till välbefinnande 

med ökad möjlighet till tillfrisknande samt främjad hälsa (Dahlberg & Segesten 2010 s. 

108). Att lindra lidande och främja hälsa är två utav fyra utgångspunkter i 

sjuksköterskans ansvarsområden enligt International Council of Nurses (ICN) etiska 

koder (Svensk sjuksköterskeförening 2014).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Möjligheten till att läsa patientjournal har funnits länge men kunskap saknas kring om 

detta utnyttjas av patienter eller inte. Journalen kan idag erhållas både via internet samt i 

pappersform och har i dagens samhälle blivit ett av verktygen till att göra patienter mer 

delaktiga i sin egen vård. Idag är ett ökat inflytande i vården förväntat och ett behov hos 

den moderna människan. Tidigare studier belyser vårdpersonalens upplevelser kring hur 

journalen används av patienterna, men det är fortfarande sparsamt utforskat kring 

patientperspektivet. Konsekvenser för patienter att läsa den egna journalen utan att ha 

adekvat kunskap inom ämnet kan bli missförstånd och oro, då patienten i många fall 

inte har en vårdutbildning. Detta kan på sikt leda till onödigt lidande om patienten drar 

förhastade slutsatser kring sin situation. I förlängningen kan patienter påverkas av att 

läsa om sig själva och kan på så sätt få en förändrad syn och attityd gentemot vården. 

Det kan vara av vikt att beskriva patienters upplevelser av hur de känner när de läser 

journalen, i syfte att identifiera vad som är betydelsefullt för dem. På så sätt kan det 

urskiljas hur vården på bästa sätt kan bemöta denna patientgrupp. Det är ett rimligt 

antagande att resultatet kan leda till ökad möjlighet att främja patienters hälsa och 

delaktighet i vården. Genom att få inblick i patienters erfarenheter av att läsa journalen, 

gagnar det sjuksköterskan på två sätt. Dels kan de få en ökad kunskap om bemötandet 
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och dels kan det belysa hur vårdpersonal skall föra journal på bästa sätt. Kunskapen ger 

på så sätt vårdpersonalen möjlighet att skapa trygghet i vården.  
 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att läsa den egna journalen. 

 

METOD 

En litteraturstudie enligt Axelsson (2012 ss. 203-220) valdes som forskningsmetod. 

Vetenskapliga artiklar ligger till grund för att svara till examensarbetets syfte, det vill 

säga patienters upplevelser av att läsa sin egen patientjournal. En litteraturstudie innebär 

att kunskapen grundar sig på data som återfinns i vetenskapliga artiklar eller rapporter. 

Dessa sammanställs sedan i ett resultat. Det är fördelaktigt att artiklarna omfattar både 

kvalitativ och kvantitativ forskning då området är sparsamt utforskat. På så sätt kan 

problemområdet studeras ur olika synvinklar, vilket är positivt då verkligheten blir 

ytterligare förtydligad. 

Datainsamling  

En initial sökning påbörjades via generell efterforskning via internet i syfte att få en 

överblick över forskningsläget kring problemområdet. Där hittades en rapport gällande 

tillgång till patientjournal (Cajander & Åhlfeldt 2016). Rapporten innehöll en expansiv 

referenslista, vars innehåll genomsöktes i syfte att se vad som fanns beskrivet samt vilka 

termer som använts. Ifrån denna rapport togs inspiration gällande ordval och begrepp. 

Efter det utfördes en så kallad pilotsökning i CINAHL med olika kombinationer av 

sökord (Bilaga 1). Majoriteten av artiklarna hittades i Cinahl, då det var svårt att finna 

ytterligare artiklar av betydelse i andra databaser. Dubbletter återfanns i Summon och 

Pubmed men breddade inte sökningen. Enligt Axelsson (2012 ss. 208-209) innebär 

pilotsökning en opreciserad sökning fri från avgränsningar, för att ta reda på om det 

finns vetenskapliga artiklar inom området. Med avsikt att hitta bra beskrivande 

ämnesord användes MeSH- termer. MeSH (Medical Subject Headings) innehåller 

ämnesord och termer som underlättar sökningar inom bestämda områden (Axelsson 

2012, s. 209). S kord som initialt användes var “patientjournal” och “uppfattnin ”, men 

det framkom snart att ämnesorden “medical record” och “perception” var bäst 

beskrivande sökord som svarade mot syftet. Olika ordkombinationer prövades och 

“health*” samt “attitude*” lades till f r att bredda s kfältet. Genom att använda 

citationstecken samt trunkering på sökorden, missades inga artiklar relaterat till 

böjningsfel av ett ord eller att orden kommit i fel ordning. Trunkering innebär att 

databasen kan söka på alla böjningar (Friberg 2012, s. 58). När dessa ämnesord 

användes i olika konstellationer, framkom 21 intressanta artiklar. Dessa bildade ett 

första urval. Endast fyra av dessa artiklar svarade till syftet. Ytterligare en sökning med 

endast ordet “patient” i en av ordkombinationerna  jordes. Denna s knin   av två 

relevanta artiklar utav 138 stycken, en av dessa var användbar. Några aktuella artiklar 

på Cinahl kostade pengar. Inspiration to s av titlarna och en ny s knin  med “Patients 

want their EMR”  jordes på  oo le schoolar. Där framkom en lämpli  artikel som 

besvarade syftet. Sedan  jordes en s knin  med “Patient full access to their medical 



 5 

record” och ytterli are en artikel hittades. Tre artiklar framkom genom andra artiklars 

referenslistor (Bilaga 1). Inklusionskriterierna var artiklar som var peer- reviewed och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna var inte äldre än tio år. Sekundärkällor 

användes inte då de inte bör ingå i en litteraturstudie. Sekundärkällor betyder att fakta 

redan tolkats av en annan part (Axelsson 2012, s. 211). Inga geografiska begränsningar 

eller andra exklusionskriterier förelåg då forskning inom ämnet var begränsat. Många 

artiklar kunde inte inkluderas på grund av att de ej utgick ifrån ett patientperspektiv utan 

fokuserade på sjuksköterskans upplevelse. Flera artiklar hade som syfte att beskriva 

vårdpersonalens upplevelse av att byta från pappersjournal till elektronisk journal och 

rensades därför bort. Alla artiklar valdes med avsikt att belysa patientperspektivet 

(Bilaga 2). Av de tio artiklar som inkluderats i resultatet är sju kvalitativa och tre 

kvantitativa. Artiklarnas ursprung är Australien, England, Norge, USA och Sverige. 

 

Dataanalys 

Analysen har utgått ifrån Axelsson (2012 ss. 212- 216). Artiklarna lästes igenom av 

båda författarna med avsikt att se till så innehållet kunde besvara syftet samt att 

artiklarna var vetenskapligt grundade. Artiklarna sammanställdes i en tabellöversikt 

(Bilaga 2). En översiktstabell underlättar för att kunna se de olika artiklarnas 

metodologi samt se viktiga skillnader. Det ger en överblick som är till hjälp i analysen. 

Resultatet bröts ned i olika delar för att sedan sammanställas till en ny helhet (Axelsson 

2012, s. 212). Struktur eftersträvades, därför antecknades stödord i marginalen till 

relevant stycke medan artiklarnas resultat bearbetades. Alla stödord skrevs ner och blev 

färgmarkerade beroende på vilken upplevelse patienten uttryckte. Återkommande 

upplevelser hamnade under samma färgmarkering och bildade en spalt med brödtext. 

Dessa färgkoder bearbetades sedan var och en för sig och sorterades. Återkommande 

innehåll tydliggjorde de meningsbärande begreppen och subkategorier identifierades. 

Subkategorier framkom tydligt då flera av patienterna hade liknande upplevelser. Via 

detta arbetssätt växte resultatet fram och utifrån subkategorier skapades i sin tur 

huvudkategorier som utvecklades efterhand.  

 

RESULTAT 

Resultatet av artiklarna presenteras i tre huvudkategorier och sex subkategorier vilka 

beskriver patienters upplevelser av att läsa deras journal. Dessa sammanställs i en 

sökmatris. Se figur 1. 

 

 

Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier 
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Upplevelse av ökad delaktighet 

Patienter uttrycker att läsa den egna journalen ger dem en mer komplett utsaga av deras 

sjukdomshistoria (Wibe, Hellesø, Slaughter & Ekstedt 2011, s. 1571). Detta sker 

eftersom det ger patienterna ett ökat självförtroende samt att de känner sig mer som 

samarbetspartners i sin egen vård (Fisher, Bhavnani och Winfield 2009, s. 541). 

Patienter menar att kunskapen på så sätt stärks kring deras sjukdom, vilket även gynnar 

hälsoprocessen som helhet (Dhanireddy, Walker, Reisch, Oster, Delbanco & Elmore 

2012, s. 728; Gee, Paterniti, Ward och Miller 2015, s. 233; Bhavnani, Fisher, Winfield 

& Seed 2010, s. 4).  

 

Önskan till förändring av livsstil 

Flertal studier beskriver en ökad vilja till livsstilsförändringar och önskan om förändring 

i patientens hälsosituation (Huvila, Cajander, Daniels & Åhlfeldt 2015, s. 2464; Kerns, 

Krist, Longo, Kuzel & Woolf 2013, s. 5; Fisher et al. 2009, ss. 541- 542). Läsning av 

journalen bidrar på så sätt till att möjliggöra egenvård och delaktighet i patienternas 

egna hälsa (Dhanireddy et al 2012, s. 728). Läsning om rådgivning i journalen är ett sätt 

som gör att livsstilsförändringar blir mer angelägna för patienterna. Det hjälper dem att 

förstå när, hur och varför de ska följa råd (Bhavnani et al 2010, s. 4). Skriftlig 

rekommendation angående att bryta ett beteende som rökavvänjning kan väga tyngre 

och påverka patienterna mer än vid verbal kommunikation beskriver patienterna i 

Dhanireddy et al (2012, s. 728) studie. Genom att ha tillgång till och läsa journalen ökar 

patienternas förmåga att prioritera vårdgivarens rekommendationer och på så sätt lyfta 

fram vad de kan fokusera på. Deltagarna i Kerns et al (2013, s. 5) studie anser att de får 

en fördjupad kunskap som kan hjälpa hela familjen i att förebygga specifika sjukdomar, 

samt vilka åtgärder som kan vara aktuella att genomföra för att nå hälsa. Patienter 

upplever läsning av journalen som ett sätt att leta ny information relaterat till deras 

okunskap inom vissa områden i deras hälsotillstånd (Wibe et al 2011, s. 1572). Exempel 

på detta skulle kunna vara råd kring försiktighetsåtgärder. Det ökar därmed deras 

självförtroende eftersom de har möjlighet att personligen följa sin sjukdomsprocess över 

en längre tid menar patienterna i Fisher et al (2009, s. 541) studie. Läsning av journalen 

bidrar även till att patienter görs medvetna om de behöver hjälp eller inte. Detta ger en 

upplevelse av egenmakt och kunnighet. Patienterna i Woods, Schwartz, Tuepker, Press, 

Nazi, Turvey & Nichol (2013, s. 5) studie anser att ha möjlighet att läsa journalen som 

övergripande positivt ur ett kunskapsperspektiv. Trots att mycket i journalen är 

förvirrande menar dessa patienter att informationen är värdefull och skapar en 

nyfikenhet och en törst efter att ta reda på mer. 

 

Förbättrad kommunikation 

En aspekt som patienter upplever som positivt är känslan av en förbättrad 

kommunikation med vården (Kerns et al 2013, s. 5). Patienter som läser den egna 

journalen visar ett ökat intresse för att aktivt söka hälsorelaterad information. Detta ger 

patienten möjlighet att kommunicera med vårdpersonal på ett bättre sätt genom en ökad 

förståelse kring sin e en ohälsa   uvila,  ajander,  hlfeldt & Daniels 2016, s. 7; 

Huvila et al 2015, s. 2464; Woods et al 2013, s. 5). Patienter i Fisher et al (2009, s. 542) 
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studie beskriver att när de läser om sin hälsa i text så sjunker informationen in bättre 

och detta är det som fordras för att en förändring ska ske. Det ger bra upprepning till 

den muntliga informationen. I Dhanireddy et al (2012, ss. 728- 729) studie beskrivs det 

att tillgång till journalanteckningar från tidigare besök tillåter patienten att ha 

meningsfulla och interaktiva samtal med vårdgivare. På så sätt stärks relationen mellan 

parterna. Dessa åsikter återkommer i studien utförd av Woods et al (2013, s. 5). 

Upplevelser av att vara ”på samma sida” som sin vård ivare belyses och anses vara 

viktigt för patienter (Kerns et al 2013, s. 5). Detta medför att patienterna upplever att de 

får bättre kommunikation med vårdpersonal (Huvila et al 2016, s. 9). Läsning av 

journalen uppskattas såväl innan som efter mötet med vården. Detta innebär att de 

noteringar som utförts i journalen hjälper patienten att ställa rätt frågor under vårdmötet 

(Fisher et al 2009, s. 542). Även deltagarna i Bhavnani et al (2010 s. 4) studie uttrycker 

att läsning av journalen i efterhand medför känslor av ökad delaktighet och förståelse 

om vad som tidigare diskuterats. 
 

Upplevelse av olustkänslor och obehag 

Läsning av journalen upplevs inte alltid som positivt (Bhavnani et al 2010, ss. 3-4; 

Forsyth, Maddock, Iedema och Lassere 2010, ss. 420-422). Patienter framhåller att det 

till exempel kan upplevas som stressande framförallt när för mycket information i 

journalen inte gynnar dem. Att läsa om sjukdom i skrift innebär en påminnelse för 

patienter om att deras ohälsa och diagnos blir mer verklig (Dhanireddy et al 2012, ss. 

727-728). 

 

Oro och frustration  

Patienter uttrycker att en ökad kunskap om deras hälsoproblem kan leda till sämre 

livskvalitet, på grund av att de blir mer insatta i sin sjukdom än önskat (Dhanireddy et al 

2012, ss. 727-728). Ytterligare en aspekt som patienter i Woods et al (2013, ss. 6-7) 

studie lyfter fram är att dokumentations anteckningar och provsvar kan vara obehagliga 

samt stressande. Detta kan resultera i att patienten söker svar hos en tredje part. Känslan 

av oro och frustration är återkommande i studiernas resultat (Huvila et al 2016 s. 8; Gee 

et al 2015, s. 234; Wibe et al 2011, s. 1572). Att patienter läser journalen har flera 

orsaker. Oro och ängslan över att information undanhålls kan vara en anledning 

(Dhanireddy et al 2012, s. 727). Det kan grundas i att tillförlitligheten gentemot vården 

är bristfällig då patienterna känner att personalen inte är tydlig och öppen i 

kommunikationen. Patienter upplever att konversationen inte återspeglas i 

dokumentationen och detta genererar upprörda patienter (Wibe et al 2011, s. 1572). 

Upplevelser av inkorrekt information i journalen upptäcks av patienterna och skapar 

olustkänslor hos många (Bhavnani et al 2010, s. 3). Frustration framkommer när 

patienter finner fel i sin journal men inte har möjlighet att kunna korrigera dessa (Gee et 

al 2015, s. 234). Det som framkommer hos patienterna i Bhavnani et al (2010, s. 3) 

studie är att det ofta är medicinska händelser och undersökningar som inte registrerats 

eller exempelvis att det finns felaktig information om allergier som skapar frustration. 

Felaktigheter som dessa anses däremot inte viktiga nog att rapportera då det skulle ta för 

mycket tid i anspråk att korrigera samt att patienterna inte vet var de ska vända sig med 

klagomål. Brister genererar därför ett behov hos patienten att kontrollera noggrannheten 

i journalens innehåll (Wibe et al 2011, s. 1572). Det medicinska språket dyker ofta upp 
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som ett problem och en frustration bland de patienter som läser sin journal. De önskar 

erhålla informationen på ett lättförståeligt språk (Gee et al 2015, s. 234). I Bhavnani et 

al (2010, s. 3) studie framkommer det svårigheter för patienter att förstå förkortningar, 

medicinska ord och termer. Det är även svårt att tolka innebörden av olika provresultat. 

Förståelse om provsvar i sifferform är förvirrande på grund av att patienter inte vet vad 

siffrorna står för. Detta medför att patienter uppsöker vård för att söka svar och förstå 

betydelsen av provsvaren (Gee et al 2015, s. 235). Om patienterna behöver hjälp med att 

förstå innehållet i sin journal är det vanligt att de frågar anhöriga eller vänner om hjälp 

(Huvila et al 2015, s. 2465). 

 

Rädsla gällande säkerhetsaspekter 

Det råder en splittrad åsikt mellan patienter om oro gällande sekretess samt integritet 

med patientjournaler i pappersform såväl som på internet (Forsyth et al 2010, ss. 420-

422). Säkerheten kring inloggning och att andra personer som inte har behörighet kan 

komma åt patientjournaler på nätet vid användandet av offentliga datorer, är något som 

belyses i Dhanireddy et al (2012, s. 727) studie. Patienterna upplever obehagskänslor 

angående att personlig hälsoinformation skulle finnas på Internet (Kerns et al 2013, s. 

4). Deltagarna i Dhanireddy et al (2012, s. 727) studie beskriver känslor som ängslan 

och oro gällande att datahackare eller de som utvecklar sjukhusets webbsidor kan få 

tillgång till journalen och på så sätt utnyttja den. Medicinsk information såsom en 

patientjournal på nätet upplever vissa patienter som bekymmersamt, eftersom de tror att 

försäkringsbolag ska kunna komma åt och använda sig av informationen. Patienter 

menar att dessa bolag kan förneka patientens påståenden grundat på vad vårdpersonalen 

antecknat (Dhanireddy et al 2012, s. 727) och på så sätt neka framtida krav (Kerns et al 

2013 s. 4). Ytterligare en aspekt som patienter i Forsyth et al (2010, s. 421) studie 

beskriver är de fall då de önskar en kopia på sin pappersjournal. I dessa fall anses 

papperskopia utgöra en risk ifall den tappas bort eller blir stulen. Farhåga att till 

exempel någon annan ska kunna ta ut läkemedel i patientens namn uppkommer och är 

en orosfaktor hos patienterna i studien.  

 

Upplevelse av kontroll 

En viktig del som genomsyrar flertalet av studierna är känslan av att ta kontroll och 

ansvara över hälsan (Dhanireddy et al 2012, s.728; Wibe et al 2011, ss. 1571- 1572; 

Huvila et al 2015, s. 2465; Woods et al 2013, ss. 5- 6). Patienterna i Forsyth et al (2010, 

s.421) studie menar att läsning av patientjournalen är ett viktigt redskap att använda sig 

av för att skapa en känsla av ökad kunskap och kontroll.  

 

Journalens inverkan på vårdkvalitén 

Patienter känner behov av att vilja undersöka vem som läser i deras journal. De vill även 

säkerhetsställa att de får en tillfredsställande vårdkvalité (Huvila et al 2016, s. 9). Ett 

behov av kontroll är kopplat till att patienter anser sig träffa olika vårdpersonal under 

vårdvistelser. Patienter i Wibe et al (2011, s. 1572) studie upplever att vårdpersonal inte 

har fullständig överblick över deras hälsosituation. Detta kan uppstå när patienten möter 

ny personal. På grund av detta tar patienter själva ansvar för att hållas informerade kring 

sin hälsa, samt ser till att vårdpersonal inte glömmer eller missförstår något. Ett behov 
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av en journalkopia belyses, På så sätt bibehålls en känsla av kontroll. Att aktivt läsa 

journalen anses ha en direkt inverkan på vårdkvalitén menar patienter i Huvila et al 

(2016, ss.7-9) studie. Vissa patienter, främst kroniskt sjuka har insett att de kan använda 

patientjournalen som ett potentiellt maktinstrument i syfte att skapa kontroll kring den 

vård de erhåller. En vilja att veta vilken information som överförs mellan olika instanser 

finns även hos patienterna (Wibe et al 2011, s. 1571). Möjligheten att kunna jämföra 

egen erfarenhet av vårdtillfället med vad som beskrivs i journalen är önskvärt bland 

patienterna. 
 

Upplevelse av bekräftelse 

Patienter kan emellanåt uppleva att minnen från vissa vårdtillfällen är begränsade eller 

otillräckliga (Wibe et al 2011, s. 1571). Att kunna läsa journalen ger dem därför 

kompensation för bristfällig kommunikation från vården, där det fysiska mötet upplevs 

som otillräckligt. Genom att läsa journalen ges en bekräftelse och klarhet kring vad som 

sagts (Fisher et al 2009, s. 542).  Bekräftelsen bidrar till mer kunskap och patienterna 

får en tydligare bild av hälsan (Wibe et al 2011, s. 1571; Gee et al 2015, s, 233). 

Patienterna i Dhanireddy et al (2012, s. 728) studie upplever tack vare bekräftelse en 

ökad förståelse för hur deras vårdplan sett ut och detta medför att de blir påminda om 

besöket på sjukhuset. Eventuella komplikationer som uppstått av behandlingen kan 

också fås fram via journalen (Wibe et al 2011, s. 1571). Att ta del av dessa upplevs som 

en bekräftelse hos patienterna, då fakta kring vad de varit med om finns beskrivet i 

dokumentationen. Äldre patienter i Forsyth et al (2010, ss.420- 422) studie uttrycker att 

den tillgängliga journalen är användbar då de upplever sig vara glömska. Ibland 

glömmer även vårdpersonal patienters hälsoplan och då fungerar journalen bra som en 

förstärkning av minnet. Det som anses vara viktigast att läsa i journalen är 

läkemedelslistor samt fakta om de sjukdomstillstånd som är av den allvarligaste 

karaktären. Patienter beskriver i Bhavnani et al (2010, s.4) och Dhanireddy et al (2012, 

s. 728) studier att en ökad förståelse uppstår varför vissa läkemedel behöver tas. Många 

patienter önskar även veta vad laboratorieresultat från provtagningar visar.  

Att patienters upplevelse av att läsa den egna journalen är övergripande positivt visar 

Huvila et al (2015, s. 2458) studie. Förtroende skapas till vården och detta blir tydligare 

när läsning av journalen är tillgänglig. Känslan av att inget undanhålls och att det 

föreligger en öppen kommunikation, får flera patienter att må bättre (Fisher et al 2009, 

ss. 542-543). Patienter beskriver även att de upplever en insikt i vårdgivarens perspektiv 

som positivt, genom att läsa noteringarna i journalen (Woods et al 2013, s. 5). Detta 

medför att patienter blir mer aktiva och bättre klarar av att medverka i diskussioner 

kring sin vård. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av att läsa sin egen journal. 

Denna studie är en litteraturstudie som grundas på Axelsson (2012, ss. 203-220). 

Författarna anser att en litteraturstudie var bäst lämpad eftersom befintlig forskning 

bearbetas metodiskt och besvarar studiens syfte på ett bra sätt. Ett alternativ till att 

besvara syftet hade kunnat vara en empirisk studie med kvalitativ ansats. Utförandet 
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förblev en litteraturstudie på grund av begränsad kunskap inom den empiriska metoden 

samt tidsbrist. Med hjälp av Axelssons (2012, ss. 212-216) metod kombinerat med 

systematiska sökningar i databaser hittade författarna rätt artiklar som svarade till syftet. 

Författarna tog hjälp av informationssöknings tillfällen i samarbete med bibliotekarie på 

högskolan i Borås. Författarna fick här ett unikt stöd i hur de bästa träffarna uppnåddes. 

Antalet artiklar blev tio stycken i resultatdelen vilket författarna ansåg vara tillräckligt 

för ett tillförlitligt resultat. Urvalet av artiklar till analysen återgav fenomenet tydligt 

trots att de var få till antal. Ytterligare tid hade medfört att fler artiklar kunnat inkluderas 

för att stärka resultatet vidare. Andra relevanta artiklar än de som använts fanns, men de 

var äldre än tio år och blev därför exkluderade. Forskningsresultatet som svarade till 

studiens syfte var begränsat, därför valdes inga övriga exklusionskriterier. Denna 

begränsning kan anses som en svaghet eftersom området är snävt. Fler studier hade 

genererat tillförlitlighet till ämnet och därför behöver ämnet utforskas vidare. 

Kvalitativa studier var av större intresse då denna typ av studier har som syfte att belysa 

patienters individuella upplevelse. Enligt Axelsson (2012, s. 204) anses det gagna en 

litteraturstudie om såväl kvalitativa som kvantitativa studier är inkluderade i resultatet. 

För att stärka resultatet valde författarna därför även att ta med kvantitativa studier för 

att ge mångfald och tyngd.  

 

Några utav artiklarna är skrivna av samma författare vilket kan tyckas vara en nackdel 

då perspektivet blir begränsat. Det kan ändå vara en fördel i detta fall eftersom området 

blir grundligt bearbetat och dessa artiklar svarade bra till syftet.  re av artiklarna tillkom 

från funna artiklars referenslistor.   rfattarna anser detta som ett bra komplement till 

övriga sökningar som gjordes i databaserna. Artiklarnas ursprung är Australien, 

England, Norge, USA och Sverige. Nackdelen med att använda olika länders studier är 

att journalsystemen fungerar olika beroende på lagar och rättigheter i just det landet. 

Den positiva aspekten är att studierna belyser patienter från olika kulturer och 

samhällsskikt i världen. På så sätt visar denna studie en mångfald av olika synvinklar.  

Det kan även anses vara en nackdel att det endast är två svenska artiklar i studiens 

resultat. Det är rimligt att anta att studiens resultat kan jämföras till svenska 

förhållanden ändå, därför att upplevelsen hos patienterna är den samma oavsett 

nationalitet. 

 

Analysdelen bearbetades grundligt mellan författarna. Båda författarnas åsikter kom 

fram, olika perspektiv diskuterades och bildade på så sätt en ny sanning. Det var inte 

alltid självklart hur analysen skulle utformas. Mycket som framkom i studiernas resultat 

vävde in i varandra men författarna fick trots det fram tydliga subkategorier. Texterna 

bearbetades gemensamt för att minska risken att något viktigt missades. Tolkningen av 

texterna har gjorts med hjälp av ordböcker och översättningsprogram. Stort fokus lades 

på att bryta ned studiernas resultat i mindre delar som analyserades noga. Genom detta 

arbetssätt växte ett nytt resultat fram. Axelsson (2012, s. 214) stödjer detta 

tillvägagångssätt. Författarna försökte belysa både negativa och positiva aspekter i syfte 

att urskilja olikheter. Många av artiklarna stärkte varandra och gav därför ett enhetligt 

resultat.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver hur patienter upplever läsning av sin patientjournal. Huvudteman 

som framkom var en känsla av ökad delaktighet samt en upplevelse av kontroll över sin 

egen vård. Studien visade även att patienter upplevde en känsla av oro då journalen kan 

innehålla viss information som skapar missförstånd och ger ökat obehag. 

 

Ökad delaktighet och förbättrad kommunikation 

I studiens resultat återkommer upplevelsen av en ökad delaktighet hos patienterna. 

Författarna förvånades över vilken positiv effekt journalen hade hos patienterna och 

vilket värdefullt verktyg de ofta ansåg att den var. Det fanns en förförståelse hos 

författarna som innebar att majoriteten av patienterna skulle anse att journalen hade en 

negativ inverkan på dem. Detta antagande grundas i att författarna kände en oro för att 

det skulle uppstå missförstånd hos patienterna relaterat till läsning av sin journal. 

Författarna menar att det var intressant att se hur resultatet skilde sig. 

Det som framträder tydligast är att delaktighet i vården ger ökade förutsättningar för en 

god relation mellan patient och sjuksköterska. En god vårdrelation innebär enligt 

Dahlberg & Segesten (2010, s. 190) att fokuset ligger på patienten och på det vårdbehov 

som uppstår, inte på sjuksköterskan. Ekeberg (2009, s. 27) menar att patientens värld 

måste stå i centrum och vårdaren bör alltid utgå ifrån dennes berättelse när en 

vårdhandling inleds. Författarna anser att journalen därför blir ett viktigt verktyg i 

sjuksköterskans arbete för att främja vårdrelationen. Det är av stor vikt att patientens 

egen berättelse belyses och kommer fram i dokumentationen.  

 

Strävan efter en symmetrisk vårdrelation 

Något som blir tydligt i resultatet är att patienterna beskriver sig jobba mer som 

medspelare i vården. Tidigare forskning säger att den vanligaste orsaken till läsning av 

journalen är ”på grund av att patienten vill ta del av vad vårdpersonal säger om dem” 

samt ”öka kunskap kring sitt hälsotillstånd” (Fowles et al 2004, s. 795). Detta kopplar 

författarna till att en symmetrisk vårdrelation eftersträvas av patienten, där 

maktövertaget inte blir lika synligt. Författarna tror att detta har att göra med det nya 

tekniska samhället som utvecklats sista åren och som vi nu lever i. Tillgång och 

rättighet till sin journal förväntas främst av den yngre generationen, då dessa patienter 

växt upp i ett informationsteknologiskt samhälle. Äldre patienter antas inte ha samma 

behov av att veta sitt innehåll i journalen och kanske inte tycker att de har samma 

rättighet spekulerar författarna.  

Patienters vilja till att eftersträva en symmetrisk vårdrelation kan vara positivt anser 

författarna. Det betyder att om en patient är delaktig och insatt i vårdsituationen så kan 

detta möjligtvis underlätta arbetet för sjuksköterskan, eftersom mindre mängd 

information behöver ges eller upprepas. En studie gjord Davidson, Powers, Hedayat, 

Tieszen, Kon, Shepard, Spuhler, Todres, Levy, Barr, Ghandi, Hirsch & Armstrong 

(2007, s. 606) beskriver att involvera patienter i val angående deras hälsa har visats 

förbättra hälsoresultat genom att de väljer bättre behandlingsalternativ. Författarna till 

examensarbetet menar att en tillräcklig dokumentation i journalen kan därför ge 

patienten en trygghet. Det är ett möjligt antagande att när patienten ställer krav på 



 12 

vården så kan det bidra till att en högre vårdkvalité uppnås och detta leder till ett bättre 

hälsoresultat.  

 

Ökade krav på sjuksköterskan 

Författarna har även tankar kring att en patients ökade delaktighet och inflytande i 

vården kan ha negativa konsekvenser. Det är tänkbart att detta kan ställa orimliga krav 

på sjuksköterskan. Fokus på vad som egentligen ska göras kan möjligtvis bli suddigt 

eftersom sjuksköterskan får ytterligare frågor som ska besvaras och hanteras i en ibland 

tidspressad arbetsmiljö. På så sätt kan patientens medverkan gå till en överdrift. Kraven 

kan bli svårhanterbara och patientens önskemål blir eventuellt inte uppnådda. Detta 

påstående kan uppfattas som kontroversiellt men författarna menar att vårdrelationen 

alltid kommer att vara asymmetrisk. Wiklund (2003, s.156) säger att patienten är den 

som alltid befinner sig i underläge då vårdrelationen är asymmetrisk. Med hjälp av 

delaktighet förbättras förhållandet mellan patient och sjuksköterska anser författarna av 

examensarbetet. Studiens resultat påvisar att patienters åsikter om journalläsning går 

isär. Tidigare forskning visar att intresset för att läsa journalen skiljer sig då vissa 

patienter vill veta allt och andra förlitar sig på vårdpersonalens utsaga (Fowles et al 

2004, s. 795). Upplevelsen av att vara delaktig kan skilja sig mellan olika patienter då 

varje livsvärld är unik. Det är viktigt att sjuksköterskan möter varje patient utifrån 

dennes behov och önskemål (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-127). Resultatet visar 

att kommunikation med vårdpersonal flyter bättre efter att patienten har läst sin journal 

samt skapar en förståelse om vad som diskuterats. Detta stärks i en studie gjord av 

Scandurra, Jansson, Forsberg-Fransson & Ålander (2015, s. 967). Studien visade att 

sjuksköterskor som tidigare arbetat med patienter som haft tillgång och läst journalen 

var betydligt mer positiva till detta än de som inte stött på en påläst patient. Författarna 

menar att patienten på så sätt kan underlätta arbetet för sjuksköterskan på grund av att 

de är insatta och kunniga i sin hälsa och sin vård. Det är dessutom ett rimligt antagande 

att ett bättre flöde sker i kommunikationen vilket kan leda till att färre vårdtillfällen 

behövs.  

 

Det vårdande samtalet 

Läsning av journalen uppskattas av patienten såväl innan som efter mötet med vården 

visade studiens resultat. Noteringar som utförts i journalen hjälper patienter att ställa rätt 

frågor till sjuksköterskan. Det är tänkbart att detta kan vara missvisande, beroende på 

vilka patienter som tillfrågats. Det är ett rimligt antagande att det ibland krävs en viss 

vårdkunskap för att förstå medicinska anteckningar och på grund av detta kan inte 

resultatet tillämpas till fullo gällande just detta påstående. Resultatet visar även att 

kommunikation inom vården emellanåt brister. Detta tyder på att journalen kan vara ett 

bra komplement till det muntliga informationsutbytet. Enligt Snellman (2009, s.377-

407) är ett grundläggande verktyg som sjuksköterskan använder sig av just den verbala 

kommunikationen. Genom denna kan en god relation skapas där patientens önskningar 

tas på allvar. Författarna kopplar detta till att sjuksköterskan bör vara tydlig i samtalet 

med patienten och ta sig tid att förklara informationen. Detta medför förhoppningsvis att 

patienten känner sig trygg. Deltagarna i resultatet kände att kommunikationen var 

betydelsefull för att kunna ta ställning till ett eget beslut gällande deras hälsa. En 

förutsättning för att patienten ska kunna göra ett självständigt val är att de måste delges 
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kunskap i form av information som krävs, för att sedan kunna fatta ett beslut (Birkler 

2007, s. 146). Det är därför möjligt att anta kommunikationen som en viktig del för att 

säkerhetsställa att patienten förstår vad som sägs. Möjligtvis är detta något som 

sjuksköterskan kan jobba vidare på. Mycket information ges men sjuksköterskor bör 

alltid försäkra sig om att patienten har uppfattat informationen korrekt. Resultatet visar 

att om inte detta sker så finns risk för att patienter använder journalen i ett felaktigt 

syfte, exempelvis kontroll av information samt som ett maktinstrument gentemot 

personalen. 

 

Journalläsning skapar oro  

Något som kan diskuteras är om läsandet av journalen alltid främjar patientens hälsa. 

Resultatet påvisar skilda uppfattningar och upplevelser kring hur det gynnar 

hälsoprocessen. Detta blir tydligt hos deltagarna i resultatet eftersom mycket som står 

skrivet i journalen skapar negativa känslor hos flera patienter i form av oro och 

frustration. Språket i journalen kan vara svårt för patienten att förstå (1177 vårdguiden 

2015). Det kopplar författarna till något som bidragit till flera frågetecken för läsaren, 

vilket i sin tur kan leda till ångest och oro. Detta är återkommande i flera utav studiernas 

resultat. Med tanke på hur det påverkar personer utan vårderfarenhet, så indikerar 

resultatet att en del patienter kan komma att vilja ta ytterligare kontakt med vården. 

Författarna anser att detta möjligtvis kan leda till ett ökat vårdlidande för patienten, då 

de inte förstår innebörden av vårdandet. När informationen inte blir tydlig och patienten 

inte förstår, så kan självkänslan bli negativt påverkad. Vårdlidande uppstår och kan 

reduceras genom att uppmärksamma patientens behov av information (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 215-217). Det är synligt i litteraturstudiens resultat att om 

vårdlidande relaterat till kunskapsbrist växer, kan det i sin tur leda till en ökad 

belastning på vården. Det är troligt att missförstånd och oro måste redas ut med hjälp av 

sjuksköterskan. Författarna funderar kring om det är lämpligt att sjuksköterskan ska 

förklara begrepp och termer när patienten läser journalen i egenvård syfte. Det kan antas 

bli ett nytt åtagande utöver de vanliga arbetsuppgifterna i sjuksköterskeprofessionen i 

samband med detta. 

 

Cajander & Åhlfeldt (2016, s. 12) belyser i sin rapport om hur fler patienter ställer en 

ökad mängd frågor till sjuksköterskan kring diagnoser. Även anhöriga till äldre 

patienter ställer mer frågor angående behandling. Att tolka, förstå, sortera och förklara 

den information som patienterna har läst i journalen hör till en ny trend som 

sjuksköterskor fått vänja sig vid.  

Utifrån resultatet och med sjuksköterskans perspektiv i fokus kan detta på sikt leda till 

ökad arbetsbelastning. Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths (2016, s. 4-5) visar 

att en majoritet av sjuksköterskor lämnat mer än en vårdaktivitet ogjord på grund av 

tidsbrist. Författarna menar att vården idag redan är under enorm stress och det är 

tänkbart att tid läggs på fel uppgifter. Läsning av den egna journalen kan därför 

möjligtvis påverka kostnadseffektiviteten negativt och skapa ett motstånd till den 

hållbara utvecklingen som är aktuell i dagens samhälle och inom hälso- och sjukvård. 

 e reppet hållbar utvecklin  innebär enli t  jellstr m,  åkansta och  o stedt (2005, s. 

25) att miljö och hälsa ska bevaras för framtida generationer. Nästa eller nuvarande 

generation ska samtidigt inte påverkas negativt av nutidens sätt att leva. Cajander & 
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Åhfeldts (2016, s. 4) beskriver att det finns hopp om att patienters delaktighet leder till 

en minskad belastning på vården.  

En studie gjord i Cajander & Åhfeldts (2016, s. 9) rapport visar att många som jobbar 

inom sjukvården är oroliga över patienters läsning av sin journal. De säger att de är 

övertygade om att journalen inte kommer att bidra till effektivitetsvinster, ökad 

vårdkvalitet, ökad delaktighet eller patientens egenmakt. 

 

Etiska överväganden 

Resultatet väcker många tankar kring hur framtiden kommer se ut inom vården. Kan det 

finnas en risk att sjukvården kommer effektiviseras allt mer och det fysiska mötet ersätts 

med att patienter exempelvis enbart läser sin journal? Det finns grupper i samhället som 

redan är utsatta, exempelvis äldre eller personer med psykisk ohälsa. Dessa är personer 

som är i behov av det kontinuerliga mötet med vården. De kan komma att hamna mellan 

stolarna och inte få den hjälp som de behöver. Vårdpersonal gör ofta svåra etiska val 

men dessa val beskrivs nästan aldrig i journalen (Birkler 2008 se Birkler & Dahl 2014, 

s.78). Journalen innehåller såväl patientens egen berättelse som information relevant för 

endast vårdpersonal, då journalen är ett arbetsredskap. Informationen visar en bild av 

patienten som kan leda till förminskning av deras personlighet. Det är därför 

problematiskt om etiska aspekter ska försöka beskrivas i journalen. Etik handlar om 

värdet mellan människor och oskrivna regler som lätt kan förenklas och generaliseras i 

en skriven text (Birkler & Dahl 2014, ss.76-77).  

 

Resultatet visar att patienternas intresse för att läsa sin journal verkar delvis grunda sig i 

en generell oroskänsla gällande patientsäkerhet. De litar inte på vården eller den 

personal som är involverad. Grundat på studiens resultat funderar författarna på om 

vårdpersonal bör rekommendera en väldigt orolig och ifrågasättande patient att läsa sin 

journal. Författarna menar att det kan finnas en etisk komplexitet gällande när 

sjuksköterskan ska råda patienten till att undvika information tillgänglig i journalen, för 

att på så sätt minska ett eventuellt vårdlidande. Författarna av examensarbetet kopplar 

detta till att det är olika typer av människor som har behov av att ta del av hälsorelaterad 

information Tidigare forskning säger att patienter som läst sin journal vid ett tidigare 

tillfälle var tre gånger mer benägna att vilja läsa den återigen (Fowles et al 2004, s. 

795). Deras resultat tar även upp att kvinnor är mest benägna att vilja läsa sin egen 

journal. I en rapport från Folkhälsomyndigheten gjord av Lager (2009, s. 7) står det att 

oroskänslor är 1,5–3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Författarna av 

examensarbetet spekulerar om kvinnor läser journalen i större utsträckning på grund av 

att de är mer oroliga över sin hälsa samt en aning mer nyfikna kring vad vårdpersonal 

säger om dem.  

 

Studiens resultat visar att vissa patienter känner si  “sjukare” efter att ha läst om si  

själva och sin ohälsa. Författarna tolkar det som att alltid ge all information till alla 

patienter är inte bra, då detta kan missgynna patientens hälsoprocess. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 317) understryker att sjuksköterskan måste ta ansvar för patientens 

välbefinnande. Det innefattar att patienten ska bli informerad om hur saker ska gå till, 

vad som sker samt varför en viss procedur ska genomföras. Förutsättningen för att 

patienten ska kunna känna delaktighet i vården är just denna information samt att 

patienten behandlas som en unik människa. På detta sätt skapas trygghet för patienten.   
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SLUTSATSER 

Läsning av den egna journalen upplevs som övergripande positivt anser patienter, 

framförallt upplevelsen av en ökad delaktighet i den egna vården. Det bidrar till en ökad 

förståelse och kunskap kring patientens hälsa. Patienter menar att kommunikationen 

mellan dem och vårdpersonal främjas när de får läsa anteckningar i journalen. 

Journalläsning gynnar livsstilsförändringar och nytänkande hos patienter. Främst 

multisjuka patienter använder sin journal som ett maktinstrument gentemot vården 

eftersom de ej litar på att vårdpersonal kan eller agerar tillräckligt. Många patienter har 

ett kontrollbehov och vill därmed ta ansvar för sin hälsa. De väljer därför att läsa den 

egna journalen i ett kontrollerande syfte. För mycket information om den egna hälsan 

kan dock ha negativa effekter och leda till en känsla av oro och ångest. 

 

Kliniska implikationer 

Utifrån resultatet i litteraturstudien ser författarna ett behov av att sjuksköterskor bör 

vara noggranna i den muntliga kommunikationen för att undvika missförstånd och 

onödigt lidande. Detta skulle kunna resultera i en förbättrad informationsöverföring 

både muntlig och skriftlig. Mycket information ges och förslagsvis anser författarna att 

sjuksköterskan alltid bör försäkra sig om att patienten har uppfattat informationen 

korrekt genom att fråga dem om de förstått eller om de har några frågor. 

Litteraturstudiens resultat visar att delaktighet skapas i samband med att patienter läser 

sin journal. Författarna anser att det finns ett behov av att sjuksköterskan bör uppmuntra 

patienten till att vara delaktig i sin vård samt att främja egenvård. Detta kan förverkligas 

genom att sjuksköterskan tar sig tid att informera kring möjligheten att läsa journalen 

och hur patienten kan gå tillväga. I resultatet belyses hur patienten använder sin journal 

i ett egenvårds syfte men att språket i journalen inte alltid är lätt att förstå. Författarna 

ser att det finns ett behov av att sjuksköterskan bör förklara begrepp och termer när 

patienten läser sin journal. Författarna antar att patienten i samband med läsandet kan 

blir mer kontaktsökande och tänkas ta upp mycket av sjuksköterskans tid. Ett förslag på 

hur detta skulle kunna hanteras är att sjuksköterskan ber patienten skriva ned begrepp 

och termer som de funderar över. På så sätt kan dessa diskuteras vid en given tidpunkt. 

Då tas inte tid ifrån de vanliga arbetsuppgifterna i sjuksköterskeprofessionen. 

 

Vidare forskning 

 Litteraturstudiens resultat tyder på att det råder dubbla meningar kring om 

läsning av journalen är väl fungerande eller inte. Författarna anser därför att 

ytterligare forskning inom området är essentiellt för att utvärdera hur detta 

påverkar patienten och vilken möjlighet läsningen ger för att skapa en 

upplevelse av hälsa.  

 Utifrån litteraturstudiens resultat undrar författarna om journalen verkligen är en 

lösning för att lindra ångest och oro eller om den får motsatt effekt. Därför 

skulle ytterligare forskning vara av vikt gällande när vårdpersonal bör 

rekommendera patienten att läsa sin journal samt hur patienten bör använda 

journalen. 
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 Någonting i vården brister med tanke på att patienter i resultatet känner att de 

måste läsa journalen för att skapa en känsla av kontroll och på så sätt påverka 

vårdkvalitén. Forskning som förtydligar vad detta beror på är ytterligare ett 

förslag.  
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Översikt av litteratursökning                                                         Bilaga 1 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Urval 

Cinahl ”health record*” OR 

”patient record*” AND 

”patient* attitude*” OR 

Perception* 

  342       21    4 

 Cinahl  ”health record*” OR 

patient record*” AND 

”patient* attitude*” OR 

”patient perception*”  

 138        2     1 

Google scholar “Patients want their EMR” 1900         2      1 

Google Scholar “Patient full access to their 

medical record” 

21800         1     1 

Referenser            4      3 

  

Totalt 

  

  

      

     10 
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Översikt av analyserad litteratur                                                   Bilaga 2 

 
Författare 

Årtal, Land 

Titel 

Tidsskrift 

Perspektiv 

 

 

Syfte Metod & Urval Resultat 

 

Författare: 

Bhavnani, V., Fisher, B., 

Winfield, M., & Seed, P. 

 

Årtal, Land:  

2011, England 

 

Titel: 

How patients use access 

to their electronic GP 

record - a quantitative 

study 

Tidsskrift: 

Family Practice 

 

Patientperspektiv 

 

Att undersöka 

patienternas användning 

av tillgången till sina 

elektroniska 

patientjournaler och hur 

detta påverkar deras 

hälsobeteende. 

 

En kvantitativ studie. 

 

231 personer deltog. 

 

Datainsamlingen 

genomfördes i form av 

att en enkät skickades ut 

från 3 olika sjukhus till 

patienter med tillgång till 

sin journal på nätet. 

 

Data analyserades med 

hjälp av SPSS. En 

innehållsanalys användes 

för att analysera fri text. 

Pearson’s chisquare samt 

korrelationsanalys 

användes för att 

kategorisera och stärka 

variabler. 

 

 De flitigaste att använda 

journalen var de patienter 

med dålig hälsa. 

 

Journaltillgången 

användes främst till att se 

testresultat samt läsa brev 

från vården. 

 

Positiv inverkan på 

läkemedel- och livsstils 

rådgivning. 

 

Sparar tid inför 

uppföljningsmöte. 

 

Svårigheter att förstå 

journalen. 

 

 

Författare: 

Dhanireddy, S., Walker, 

J., Reisch, L., Oster, 

N., Delbanco, T. & 

Elmore, J-G. 

Årtal, Land: 

2012, USA 

Titel: 

The urban underserved: 

attitudes towards gaining 

full access to electronic 

medical records. 

Tidsskrift: 

Health Expectations 

 

Patientperspektiv 

 

Att få inblick i patienters 

attityd till att ha tillgång 

till sina elektroniska 

patientjournaler.  

 

En kvalitativ studie. 

 

Totalt 30 personer 

deltog, 17 personer från 

en HIV/AIDS klinik samt 

13 personer från 

primärvården. 

Dessa delades in i 4 

fokusgrupper med 5-9 

personer per grupp. 

 

Datainsamling 

genomfördes med ett kort 

frågeformulär samt 

diskussion i gruppen som 

spelades in.  

 

Utskrifterna från grupp- 

diskussionerna 

analyserades med hjälp 

av fördjupande 

 

- Patienternas 

grundkunskap 

om 

patientjournalen 

             var begränsad.  

- Förbättrade 

patientens 

förståelse av sin 

hälsa och 

sjukdom.  

- Journalen 

bidrog till ökad 

bekvämlighet, 

autonomi och en 

starkare relation 

till vården.  

- Oro kring 

integritet, att 

inte kunna 

förstå språket i 

journalen 
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kristalliseringstekniker 

för att hitta gemensamma 

teman. 

- Oro att datorn 

skulle ersätta 

direktkontakt 

med vården. 

 

Sammanfattningsvis var 

deltagarna  

överväldigande positiva 

till journaltillgång på 

nätet. 

 

 

Författare:  

Fisher, B., Bhavnani, V., 

& Winfield, M.  

 

Årtal, Land:  

2009, England. 

 

Titel:                          

How patients use access 

to their full health 

records: a qualitative 

study of patients in 

genreal practice. 

 

Tidsskrift: 

Journal of the Royal 

Society of Medicine. 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet var att undersöka 

hur patienter använder 

journaltillgången, dess 

effekter samt fördelar 

och nackdelar med att 

använda den.  

 

En kvalitativ studie. 

 

 Totalt deltog 43 

patienter varav 9 

patienter var friska, 

8 patienter hade en 

kronisk sjukdom,  

10 patienter led av 

psykisk ohälsa och  

16 personer var gravida. 

 

 Datainsamlingen 

genomfördes i 4 

fokusgrupper, 19 

telefonintervjuer och 3 

individuella intervjuer. 

En formell halv- 

strukturerad 

intervjuguide användes 

för alla intervjuer. 

 

 

Alla diskussioner och 

intervjuer spelades in, 

transkriberades och 

analyserades för att hitta 

mönster och teman. En 

Cross-fall analys 

genomfördes för att 

jämföra skillnader mellan 

grupperna.  

 

3 teman identifierades:  

- Delaktighet i 

vården.  

- Vårdkvalité. 

- Egenvårdsstrate

gier. 

 

Journalen användes för 

att förbereda patienter  

för konsultationer samt 

kompensera för dålig  

kommunikation.  

 

Journalens tillgång hade 

en liten inverkan på  

avsikten att främja hälsa. 

 

Generellt sett ansåg 

patienterna att tillgången  

förstärkt deras förtroende 

för läkare och fick dem 

känna delaktighet i 

vården. 

  

Författare:  

Forsyt, R., Maddock, C., 

Iedema, R., & Lassere 

M. 

 

Årtal, Land:  

2010, Australien 

 

Patientperspektiv 

Livsvärldsperspektiv 

 

Syftet var att belysa 

patientens synpunkter på 

om tillgång till sin 

hälsoinformation i mötet 

med vården kan bidra till 

förbättringar i sin vård.  

 

En kvalitativ studie. 

 

10 patienter deltog, 5 

män och 5 kvinnor. 6 var 

behandlade polykliniskt 

och 4 var inneliggande. 

 

Patienter som hade 

personlig 

hälsoinformation 

tillgänglig samt aktivt 

fattade beslut i sin egen 

vård, var beredda att ta 
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Titel: 

Patient perceptions of 

carrying their own health 

information: approaches 

towards responsibility 

and playing an active 

role in their own health - 

implications for a 

patient-held health file. 

 

Tidsskrift: 

Health Expectations 

 

De var alla över 60 år.   

 

Datainsamlingen 

genomfördes med 

semistrukturerade 

intervjuer. En explorativ 

metod. 

 

Materialet från 

intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades. Teman 

identifierades. 

 

ansvar för sin hälsa. 

 

De patienter som var mer 

passiva i att fatta beslut 

om sin hälsa, uppfattade 

inte ett behov av att 

behöva sin 

hälsoinformation. De 

ansåg att deras läkare 

kommunicerade på ett 

lämpligt och tillräckligt 

sätt. 

  

De patienter som ville 

tillgång till sin 

hälsoinformation hade en 

potential att förbättra sina 

hälsoresultat.  

 

Författare: 

Gee, P- M., Paterniti, D., 

Ward, D. & Soederberg 

Miller, L- M. 

 

Årtal, Land: 

2015, USA 

 

Titel: 

e-Patients Perceptions of 

Using Personal Health 

Records for Self-

management Support of 

Chronic Illness. 

 

Tidsskrift: 

Computers, Informatics, 

Nursing 

 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet var att ta lärdom 

av kroniskt sjuka, 

engagerade och erfarna 

vuxna om hur och varför 

de använder personliga 

hälsouppgifter som stöd 

för egenvård.  

 

En kvalitativ studie. 

 

Totalt deltog 18 stycken 

vuxna, 7 kvinnor och 11 

män. 

 

Datainsamling 

genomfördes i form av 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

För att analysera data 

användes en “ rounded 

theory” metod.  nnehållet 

registrerades digitalt 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Fyra teman 

identifierades: 

- patientens 

engagemang 

och egenvård. 

- tillgång till och 

kontroll över 

personliga 

hälsouppgifter. 

- främja 

produktiv 

kommunikation.  

- möjligheter till 

utbildning. 

 

 

 

Författare: 

Huvila, I., Cajander, Å., 

Daniels, M., & 

Åhlfeldt, R-M. 

 

Årtal, Land:  

2015, Sverige 

 

Titel:  

Patients' perceptions of 

their medical records 

from different subject 

positions 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet med studien var att 

kartlägga vilka 

preferenser som fanns 

samt vad som motiverar 

patienter till att beställa 

en kopia av sin journal. 

 

 

En kvantitativ studie. 

 

Totalt deltog 343 

personer. 233 var 

kvinnor och 90 var män. 

De hade alla beställt en 

papperskopia av sin 

journal från ett svenskt 

landsting mellan juni-

augusti 2012. 

 

 

Sju ståndspunkter 

identifierades; 

- Hypotetiskt 

positiva till e-

hälsotjänster i 

allmänhet. 

- Positivt att läsa 

journaler på 

grund av 

innebörden. 

- Positivt för all 
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Tidsskrift: 

Journal of the 

Association for 

Information Science & 

Technology 

 

Datainsamlingen 

genomfördes i form av 

ifyllnad av enkät. 

Mätinstrumentet bestod 

av 39 frågor gällande 

deras  

självupplevda hälsa, 

hälsoinformation, och 

beteende.   

 

Data analyserades i en 

explorativ faktoranalys 

med principal 

komponentsanalys som 

metod. 

internetanvändni

ng, inklusive 

journaler på 

nätet. 

- Misstänksam 

och vill ha 

kontroll över 

sjukvård. 

- Orolig för sin 

hälsa. 

- Förstår inte 

deras journal. 

- Vill 

kommunicera 

med 

vårdpersonal. 

 

 

 

 

Författare:  

Huvila, I., Cajander, Å., 

Åhlfeldt, R. M., & 

Daniels, M. 

 

Årtal, Land:  

2016, Sverige. 

 

Titel:  

Patients reading their 

medical records: 

differences in 

experiences and attitudes 

between regular and 

inexperienced readers 

 

Tidsskrift: 

Information research 

 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet med studien var att 

ta reda på hur och för 

vilka ändamål patienter 

beställer och använder 

deras journal, och deras 

uppfattningar om 

möjligheten att få 

tillgång till sin journal på 

nätet. 

 

En kvantitativ studie. 

 

Deltagarna valdes 

slumpmässigt i ett urval 

av 1000 personer som 

beställt sin 

patientjournal. 

354 stycken deltog. 

 

Datainsamling 

genomfördes med hjälp 

av en kombinerad post- 

och webb enkät som 

skickades till urvalet. 

Mätinstrumentet bestod 

av 39 frågor varav 9 var 

på en fempunkts 

Likertskala. 

 

 Data analyserades 

genom användning av 

deskriptiv statistik och 

envägs variansanalys 

med hjälp av 

Tamhane s T2 test.  

 

- Personer som 

beställt en kopia 

av sin journal 

sedan tidigare, 

uppfattade 

användbarheten 

i ett bredare 

perspektiv än 

nybörjare.  

 

- De som läser sin 

journal 

regelbundet var 

också de som 

var mest oroliga 

för sin hälsa och 

kvalité i vården.  

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Kerns, J.W., Krist, A.H., 

Longo, D.R.,  Kuzel, A.J 

& Woolf, H.S. 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet var att undersöka 

hur patienter vill använda 

eller om de vill vara 

engagerade 

 

En kvalitativ studie. 

 

14 personer som använt 

journalen deltog samt 14 

Tre teman identifierades:  

relevans (1), 

förtroende (2) och 

funktionalitet (3). 

- (1) integrera 
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Årtal, Land: 

2013, USA 

 

Titel: 

How patients want to 

engage with their 

personal health record: a 

qualitative study 

 

Tidsskrift: 

BMJ open 

 

av ett avancerat 

informationsverktyg som 

patientjournalen. 

 

personer som inte använt 

journalen deltog. Dessa 

delades in i 

fokusgrupper. 

 

Datainsamling 

genomfördes genom att 

diskussionerna i 

grupperna spelades in 

och antecknades ned.  

 

Data analyserades i en 

tolkningsanalys. Kodning 

användes för att få fram 

teman. 

journalen i 

nuvarande vård, 

-  (2) att främja 

effektiv 

kommunikation 

och mötet 

mellan patient 

och vårdgivare 

-  (3) deras 

förtroende i 

noggrannhet, 

säkerhet och 

sekretess av 

informationen i 

journalen. 

 

 

Författare: 

Wibe, T., Hellesø, 

R., Slaughter, L. 

& Ekstedt, M. 

 

Årtal, Land: 

2011, Norge 

 

Titel: 

 ay people’s e periences 

with reading their 

medical record. 

 

Tidsskrift: 

Social Science & 

Medicin 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet var att undersöka 

hur någon utan 

vårdutbildning upplever 

att läsa sin journal. 

 

En kvalitativ studie. 

 

17 patienter deltog. 16 

kvinnor och 1 man. 

Medelålder var 48 år.  De 

hade alla begärt en 

papperskopia av sin 

journal efter 

sjukhusvistelse. 

 

Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp 

av berättande intervjuer 

som spelades in med en 

digital diktafon och 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Data analyserades genom 

användning av en 

kvalitativ innehållsanalys 

av materialet. Dessa gav 

2 teman. 

 

2 huvudteman med 5 

underteman 

identifierades:  

 

Tema1: 

Att hålla en känsla av 

kontroll. 

- "Att förvärva 

mer kunskap". 

-  "Att ta ansvar 

för 

informationsflö

det". 

- "Undersöka 

riktigheten i 

posten" 

 

Tema 2: 

Att Inte känna sig 

respekterad som person. 

- Känslan av att 

vara 

underskattad. 

-  Känslan av att 

vara 

missbedömd. 

 

 

Författare: 

Woods, S. S., Schwartz, 

E., Tuepker, A., Press, N. 

A., Nazi, K. M., Turvey, 

C. L., & Nichol, W. P. 

Patientperspektiv Syftet var att undersöka 

patienters synpunkter och 

erfarenheter av att läsa 

sina journaler inklusive 

deras kliniska 

anteckningar på nätet. 

En kvalitativ studie. 

 

Totalt 36 deltagare 

deltog. 30 patienter och 6 

familjemedlemmar. 

 

Fyra teman 

identifierades: 

 

- Upplevda 

fördelar med 

elektronisk 
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Årtal, Land: 

2013, USA 

 

Titel: 

Patient experiences with 

full electronic access to 

health records and 

clinical notes through the 

My HealtheVet Personal 

Health Record Pilot: 

qualitative study.  

 

Tidsskrift: 

Journal of medical 

Internet research 

 

Datainsamlingen skedde 

genom diskussioner i fem 

fokusgrupper där 

intervjuer hölls. 

Innehållet spelades in. 

 

Data analyserades  

genom att materialet 

transkriberades och 

kodades med hjälp av en 

konventionell 

innehållsanalys.  

4 teman växte fram. 

 

 

tillgång till 

journalen. 

 

- Patienternas 

oro. 

 

- Tillgången 

patientjournalsy

stemet ökar 

deltagande i sin 

vård. 

 

- Utmaningar 

patienten mötte  

av att läsa  

kliniska 

anteckningar. 

 

 

 

 


