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Abstract 

There are many health professionals that require access to health records in today’s health care. 

This means that information must be easily accessible when needed. Meanwhile the patient´s 

integrity is a very important issue so no personal sensible information leaks. One problem is 

that health professionals can read journal of patients in health care information systems without 

permission.  

The study researches the tension between two aspects, how health professionals act in health 

care information systems compared to how the system is secure. One aspect is how nursing 

staff in Sweden is prone to read journals of patients consciously, thus acting unethical. The 

other aspect is how the information system within Swedish health care can find the balance 

between easily user accesses and adequately protected against internal intrusions. The research 

question is to identify underlying factors how health professionals ethical approach is to illicit 

reading of electronical health records, in relation to how the systems are protected against these 

internal intrusions. 

The conduct of study is through a flexible method approach because the focus is to looking for 

context and interprets the result. In order to get a good foundation made a pilot study by several 

interviews. The aim of the pilot study was to expand knowledge regarding health information 

systems. Laws and regulations, policies and procedures in health care information systems has 

been considered, focused in Västra Götaland County in Sweden. To find out the nursing staff 

attitudes to internal intrusion were questionnaires sent out. As the subject of the study can be 

perceived as sensitive, the authors have made clear to the respondents that it was completely 

anonymous, considering the case of illegal behavior in the workplace.  

The finding of the study shows even though the majority of the survey´s respondents remain 

within the regulations of health care relating to read electronical health records, some of the 

respondents still shows tendencies to partly abandon them. The authors considered to prevent 

these tendencies that controls of log history in health care systems should increase and be made 

by independent auditors. This also for the aim to protect patients and reach more security. The 

study aims to health professionals and their managers to provide information on the behavior 

and its risk for patient’s integrity and the public lack of confidence. 
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Sammanfattning 

I vården är det idag många anställda som kräver åtkomst till patientjournaler. Detta medför att 

informationen måste vara lättåtkomlig när behoven uppstår. Att skydda patienters integritet är 

samtidigt mycket viktigt och att inte riskera att några uppgifter läcker ut. Ett problem är att 

vårdpersonal kan läsa patientjournaler utan att ha behörighet för detta. 

Studien belyser ett dilemma mellan vårdpersonals etiska inställning till informationssystem i 

förhållande till hur systemen skyddas. Ena sidan av dilemmat fokuserar på hur benägen 

vårdpersonal i Sverige är till att medvetet otillåtet läsa elektroniska patientjournaler och på detta 

sätt agera oetiskt. Den andra sidan riktas till hur informationssystemen inom svensk vård hittar 

en balans mellan att vara lättillgängliga för användare och samtidigt tillräckligt skyddade mot 

interna intrång. Frågeställningen som studien behandlar är att identifiera vilka faktorer som 

ligger till grund för vårdanställdas etiska inställning till olovlig läsning i förhållande till hur 

systemen skyddas mot dessa intrång.  

Det är en kvalitativ studie som utförts eftersom fokus har varit att tolka resultatet och identifiera 

betydande faktorer. För att få en bra grund gjordes en förstudie i form av intervjuer. Detta för 

att samla information och bredda kunskaper gällande vårdsystem. Det har tagits hänsyn till 

lagar och regler samt riktlinjer och rutiner för vården inom Västra Götalands län i Sverige, som 

även är studiens avgränsning. För att få information om hur de vårdanställda ställer sig till 

interna intrång i vården skickades det ut enkäter. Eftersom ämnet som studien avser kan 

uppfattas som känsligt har författarna varit tydliga med valfriheten att delta. Detta med tanke 

på att det gäller brott på arbetsplatsen. 

Studien resulterar i att även om majoriteten av respondenterna håller sig inom ramarna för 

vårdens regler, gällande att läsa patientjournaler, visar ändå respondenterna tendenser till att 

delvis frångå reglerna. Utifrån genomförd studie är det få fall som uppdagas och för att detta 

ska minska, anser författarna, att loggranskning av vårdanställda borde öka och ske av opartisk 

granskare. Detta för att skydda patienterna och nå högre säkerhet. Studien riktar sig till 

vårdpersonal och dess chefer för att upplysa om beteendet och dess risker för patienters 

integritet och allmänhetens bristande förtroende. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel ska studiens fokusområde redogöras för samt en kort historik inom området. 

Kapitlet kommer genom sin struktur leda fram till en problemdiskussion och därefter 

forskningsfrågan. 

De senaste årtiondena har det gått snabbt inom utvecklingen av datoranvändningen i hälso- och 

sjukvården. Enligt Smith och Eloff (1999) blev det en stor förändring och under nittiotalet 

implementerades en rad nya tekniska funktioner, däribland elektroniska patientjournaler (Smith 

& Eloff, 1999; Rindfleisch, 1997). För vården öppnades många möjligheter med denna 

utveckling, men det ställdes också mycket högre krav på säkerheten då patienters information 

blev mer utsatt än tidigare (Rindfleisch, 1997), vilket också har lett till diskussioner mellan 

informatiker och läkare (Barber, 1998). 

Trots den stora förändringen under nittiotalet är systemen fortfarande en pågående utveckling 

(Smith & Eloff, 1999). Inom vården har det använts datorer i många år men ändå går det ofta 

att läsa om brister i vården till följd av användningen av informationssystemen. Vårdförbundet 

(2011) uppger att tusentals människor dör varje år som en konsekvens av bristfälligheter i den 

svenska vården. I flera fall har information om patienter utnyttjats och använts i ett annat syfte 

än tillåtet. Nyligen framkom det att en läkare lagt ut uppgifter om en patient i sociala medier 

(Krey, 2016). Det har även förekommit att en sjuksköterska på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg läste journaler olovligt (Kennedy, 2015; Westin, 2015). 

Grunden till händelsen skapades då en anhörig lades in på sjukhuset och sjuksköterskan läste 

dennes journal. På grund av oro hos sjuksköterskan fortsatte beteendet under fyra år och 375 

patientjournaler lästes felaktigt under denna tid. Händelsen resulterade i tre års prövotid och ett 

stort skadestånd att betala till de utsatta. Sveriges Radio (2015) skriver också om en händelse 

då en patient, som själv jobbar inom vården, valde att begära ut sin journal för att se vem som 

läst i den. Vad denne individ upptäckte var att under knappt två dygn hade drygt 100 

inloggningar skett i journalen. Detta polisanmäldes men gjordes aldrig utredning på av polisen 

då de ansåg att fallet inte var ett brott som skulle ge allmänt åtal. 

Vårdpersonal som inte har en aktiv vårdrelation till en individ har inte rätt att gå in i dennes 

journal och se information. Det finns olika behörighetsnivåer, i form av lager, i vårdens system 

för att kunna reglera vilken vårdpersonal som har behörighet till vilken information. I svensk 

vård finns sammanhållen journalföring vilket innebär att många vårdenheter får tillgång till 

varandras journaler (Patientlagen 2014:821). Det medför också att många anställda inom vården 

får behörighet till alla journaler. Förr när det skrevs pappersjournaler var det endast några få 

som hade rätt till journalerna, men idag har betydligt fler tillgång till dessa (Sveriges Radio, 

2015).  

Det finns fall där det skett att patientjournaler som tillhör offentliga personer i samhället har 

smyglästs av vårdpersonal. När Sveriges utrikesminister Anna Lindh mördades satte Karolinska 

sjukhuset i Stockholm omgående högre sekretess på patientjournalen för att kunna kontrollera 

och spara loggar på vårdpersonal som läst hennes journal precis efter mordet. Detta resulterade 

i två vårdanställda som granskades varav en polisanmäldes. Trots att säkerheten hade höjts och 

dessa två personer varnades av systemet innan de tog beslutet läste de ändå journalen (Forslund, 

2003). Denna typ av intrång sker dock inte endast då en offentlig person behöver vård, utan det 

finns fall där det gjorts utan specifik anledning (Lindahl, 2011). Vid ett tillfälle hade en 

sjuksköterska läst många journaler felaktigt varav en av patientjournalerna tillhörde en 

framstående tv-profil. Denna sjuksköterska hade inte vårdrelation till patienten vars journal 
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lästes vilket innebär att hen inte var en av de inblandade i vården av patienten och på grund av 

det åtalades sjuksköterskan för dataintrång. 

I patientjournalerna finns det information som är konfidentiell och måste skyddas (Rindfleisch, 

1997). Anledningen till att skydda patienters privata information är för att varje individ har rätt 

till vård och framförallt till sin egen integritet (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763; Statens 

Medicinsk-Etiska Råd, 2008). Om patienterna är oroliga för att informationen i 

patientjournalerna sprids till anställda inom vården som de aldrig träffat, eller till och med till 

allmänheten, skulle det innebära risk för vården och dess förtroende (Rindfleisch, 1997).  

Att läsa berömda personers eller vänners journaler utan att ha en vårdrelation har hänt vid 

upprepade tillfällen (Mirsch, 2013; Rindfleisch, 1997). En sådan handling är ett lagbrott och 

det finns flera lagar inom vården som reglerar hur information ska hanteras och förhållningsätt 

för både vårdpersonal och patienter. En av de främsta lagarna är patientdatalagen som innebär 

bland annat att patientens integritet ska säkras och detta genom att begränsa i behörigheter, 

funktioner som spärrar diverse delar av systemen samt loggranskningar (Patientdatalagen 

2008:355). Behörighetsnivåer skulle innebära att vissa klassificeringar av vårdpersonal avgör 

hur stor del av journalens information de kan läsa. Funktionerna som spärrar, som också tas upp 

i patientdatalagen, går ut på att en patient kan spärra en del av sin journal (ibid). Denna del 

skulle kunna innehålla information som patienten inte vill dela med sig av till en eller flera inom 

vården. Exempelvis skulle det kunna vara information som anses känslig för patientens 

privatliv, eller också kan det vara så att patienten har en bekant inom vården som denne vill 

skydda informationen ifrån. Dessa spärrar utgör dock en säkerhetsrisk för patienten då den 

måste lämna sitt medgivande innan informationen kan låsas upp (Olmarker, 2016).  

Loggranskningar innebär att det granskas vilka patientjournaler en vårdanställd varit inne i och 

varför (Lövtrup, 2011). Det kan betyda att den som granskar uppmärksammar om personalen 

tittat i en journal som tillhör en offentlig person eller om efternamnet är detsamma för personen 

som granskas och patienten. Dessa loggranskningar kan gå till överdrift och detta skedde vid 

ett tillfälle då en sjuksköterska misstänktes för att ha gjort dataintrång och åtalades för detta 

(Mirsch, 2013). Sjuksköterskan friades till slut i tingsrätten då det ansågs att alla inloggningar 

i journaler skett lagligt. Trots att sköterskan friats medförde detta problem att hen inte kunde 

arbeta kvar på sin tjänst på grund av bristande förtroende och ryktesspridningar. 

1.1 Problemdiskussion 

Varje sekretessåtgärd som görs i systemen ska ha tyngdpunkt på att skydda patienten och dess 

integritet (Rindfleisch, 1997; Patientdatalagen 2008:355). Att införa så pass hög sekretess som 

riskerar att hindra en läkare från åtkomst vid en akutmottagning är orimligt (Rindfleisch, 1997). 

Det måste göras en avvägning mellan åtkomsten till journaler och säkerheten för att undvika 

informationsläckage. Sker ett läckage av information om en patient till obehöriga personer finns 

det inget att göra då informationen redan är spridd. 

Informationssystem inom vården måste fungera som de ska och sekretessen är viktig vilket kan 

uppnås genom tekniken. Tekniken kan även hantera att vårdpersonal har korrekt behörighet för 

att kunna hantera sitt arbete. Att den vårdpersonal som är inne i systemen hanterar 

informationen som den har tillgång till på rätt sätt kan inte tekniken sköta (Rindfleisch, 1997). 

Detta handlar istället om etik hos den person som läser en patientjournal.  

Etik och moral är något som en individ lär sig i barndomen och i vardagens handlingar är det 

enkelt att avgöra vad som är rätt och fel för många. Inom vården möts personalen av etiska 
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problem varje dag och är i stort beroende av prioriteringar i sitt arbete (Statens Medicinsk-

Etiska Råd, 2008). I den svenska vården ska alltid mänskliga rättigheter samt en humanistisk 

människosyn ligga till grund och det finns riktlinjer för hur vårdpersonal, läkare och 

sjuksköterskor, ska agera i sitt arbete (World Medical Association, 2006; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a).  

Inom hälso- och sjukvården i Sverige arbetar nästan 150 000 personer, utbildade inom olika 

yrkesgrupper (Socialstyrelsen, 2015). Problemet som ligger till grund för denna studie är att det 

inte går att garantera att all denna vårdpersonal agerar på ett etiskt korrekt sätt i alla situationer. 

På grund av det måste systemen ha hög sekretess för patienternas säkerhet. Här uppstår dock 

ett dilemma - om patientens integritet skyddas i så hög grad att vårdpersonals arbete begränsas 

kan patienten inte få en säker vård. Om systemen är mer lättåtkomliga ges mer ansvar och 

tillgängligheter till vårdpersonal och informationsläckage kan lättare ske och därigenom riskera 

patientsäkerheten, här uppstår alltså ett dilemma.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som ligger till grund för dilemmat mellan 

användare i vårdens system i förhållande till hur de skyddas. För att skapa förståelse för vad 

som ligger bakom människors agerande och beteende vid olika situationer kommer detta 

studeras genom undersökning av vårdpersonals attityd och etiska inställning till olovlig läsning 

av elektroniska patientjournaler. Detta för att vårdsystemens begränsningar inte kan vara för 

höga avseende patienters säkerhet. Studiens kontext är därför situerad i ett spänningsfält där 

skydd mot olovlig läsning ställs mot vårdpersonalens inställning till detta. Frågeställningen som 

behandlas i studien är: 

Vilka faktorer ligger till grund för vårdanställdas etiska inställning till olovlig läsning av 

elektroniska patientjournaler i förhållande till skydd av informationssystem och hur kan 

förståelse skapas för dessa faktorer?  

Med stöd i ovanstående frågeställning presenterar denna studie en förståelsebas för balansen 

mellan tillgänglighet och begränsningar i relation till etiska förhållningssätt hos vårdpersonal. 

Med detta vill författarna eftersöka bakomliggande faktorer för agerande i vårdsystemen som 

kan innebära olovliga handlingar och hur ansvariga behöver ta ställning till detta.   

1.3 Avgränsning 

Studien riktar sig framförallt till vårdpersonal och dess chefer i syfte att öka medvetenheten om 

problematiken. Författarna vill tydliggöra att studien inte behandlar etiska ställningstaganden 

generellt i vården utan endast berör olovligt intrång i elektroniska patientjournaler av 

vårdpersonal. Därmed har inte det tagits hänsyn till olika yrkesgrupper inom vården. Studien 

avgränsas till bakomliggande beteenden för dessa olaga intrång men kommer inte undersöka 

vårdsystemens funktioner mer än allmänna riktlinjer för systemen.  

Den geografiska avgränsningen är Västra Götalands län i Sverige och på så sätt är Sveriges 

Rikes lag, regler och förhållningssätt det som används i studien.  

 



 

- 4 - 

2 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel redogörs det för en litteraturstudie och kapitlet är uppdelat i tre delar; 

informationssystem inom vården, etik i vården samt etiska dilemman. Författarna tar bland 

annat upp lagar och regler som påverkar vårdens system samt etiska riktlinjer och 

förhållningssätt för vårdpersonal. Detta för att framhäva tidigare forskning och för att fortsätta 

belysa problematiken i vården avseende dess informationssystem och vårdanställda.  

Under nittiotalet ägde enligt Smith och Eloff (1999) en revolution rum inom hälso- och 

sjukvårdens IT utveckling. För att dela information med andra vårdgivare infördes elektroniska 

patientjournaler, intranät och internet började användas i vården. Detta utvecklade ett behov av 

att öka sekretessen och integriteten i vårdsystemen samtidigt som tillgängligheten var tvungen 

att finnas. Enligt Rindfleisch (1997) etablerades elektroniska patientjournaler i mitten av 

nittiotalet och det fortsatte implementeras på flera vårdenheter relativt snabbt. Samtidigt som 

elektroniska journaler blev mer vanligt ökade också risken för den privata patientinformationen 

att läcka ut. Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763) ligger tyngdpunkten för sjukvården på att ha en mänsklig och förståelig attityd. Varje 

individ som söker sjukvård har rätt till värdighet och integritet. Den svenska vården ska, enligt 

Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008), utgå från en människosyn som är humanistisk, alltså ska 

alla individer ha samma rätt till en rättvis vård.  

2.1 Informationssystem inom vården 

Den svenska vården använder sig av system som är decentraliserade till varje landsting. Det 

finns kommunala och privata vårdgivare i varje landsting. Patientlagens öppenvård innebär att 

en patient kan välja att besöka vilken vårdinrättning den vill inom Sverige (1177 Vårdguiden, 

2015b; Patientlagen 2014:821). I Sverige finns sammanhållen journalföring som innebär att 

flera vårdenheter kan se varandras patientjournaler. På så sätt kan patientens journalhistorik ses 

hos flera vårdgivare. Den vårdpersonal som dokumenterat i journalen är själv ansvarig för sin 

del som är tillförd (Svenska läkarförbundet, 2004). 

Enligt Barber (1998) ökar frågorna kring datasäkerhet i hälso- och sjukvårdssystem. Detta leder 

till att informatik och elektroniska journaler får en betydande uppmärksamhet för dessa frågor 

eftersom det är en allt viktigare del för att utveckla, implementera och förvalta 

informationssystem.  

Förutom att journalerna innehåller mycket allmän information om patienterna såsom vikt, längd 

och eventuellt allmäntillstånd, kan de också innehålla mycket känslig information. 

Patientjournaler kan innehålla information om psykiatrisk vård, misshandel, missbruk eller 

generiska anlag för sjukdomar till exempel. På grund av denna känsliga information finns det, 

enligt Rindfleisch (1997), tre begrepp som är mycket viktiga när det kommer till att skydda 

informationen. Det första är integriteten som innebär att det är varje individs rättigheter att själv 

bestämma vem som ska se informationen. Det andra är konfidentialitet vilket är rätten över att 

patienten själv får bestämma hur informationen ska användas. Det tredje är säkerhet som 

betyder att det finns en samling av policys och strategier som innehar riktlinjer för hur 

informationen ska bevaras i systemen. Vidare menar Rindfleisch (1997) att utöver dessa tre 

begrepp innebär det också vem som har tillgång till informationen i informationssystemen.  

Den svenska sjukvården har genomgått ett antal olika reformer och förändringar, men i 

allmänhet har den grundläggande strukturen av systemet varit relativt stabil. Sjukvården i 

Sverige styrs idag av lagar, förordningar och föreskrifter. Lagar upprättas av riksdagen, 

förordningar utvecklas av regeringen och regler utarbetas av offentliga myndigheter som 
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Socialstyrelsen (Albin, et al., 2010). Några av de övriga lagarna som berör vårdens 

informationssystem är hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen, patientlagen, 

personuppgiftslagen. Vid olovlig läsning kan vårdpersonal som olovligt läst patientjournaler bli 

polisanmäld för dataintrång (Magnusson Sjöberg, et al., 2012). 

Den humanistiska människosynen, som vården utgår ifrån, står i huvudsak för att människan är 

något mer än ett biologiskt och ekonomiskt värde, vilket innebär att alla står lika inför lagen, 

uppger Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008). Hälso- och sjukvårdslagen tar upp 

förhållningssätt för patientens vård och integritet (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763) och 

Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008) skriver att rätten en individ har för att få respekt för sina 

värderingar och åsikter kallas för integritetsprincipen. Integriteten är alltid individens rättighet, 

även om en person inte skulle ha möjlighet att kommunicera eller göra sig förstådd (Statens 

Medicinsk-Etiska Råd, 2008; Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, 1982). Prestationer en 

människa gjort eller en individs egenskaper ska inte ha någon betydelse, alla står lika för lagen 

oavsett (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008). Mänskliga rättigheter är inte samma sak som 

människosyn, men ska ligga till grund etiskt för samhället.  

2.1.1 Patientdatalagen 

De som får läsa och ta del av patientjournaler är endast den personal som är delaktig i 

vårdrelationen, alltså de som deltar i vården av patienten (Patientdatalagen 2008:355). Som 

personal är det alltså inte tillåtet att läsa, söka, redigera eller liknande om varken sig själv eller 

någon annan person som inte är delaktig i vårdprocessen. Vidare enligt patientdatalagen 

behöver information som dokumenterats också granskas. Detta för att kontrollera att lagar följs 

och förebygga obehöriga från att komma åt information. Med hänsyn till denna lag finns det en 

IT-policy från Svenska läkarförbundet (2004) som handlar om att systemen ska kunna föra 

loggar över vilken personal som har tagit del av vilken information, dessa loggar är till för 

regelbunden granskning. På så sätt ska varje användares historik registreras i systemen för att 

identifiera eventuellt obehöriga från viss typ av information.  

För att följa patientdatalagen har Sahlgrenska Universitetssjukhus (2014b) upprättat rutiner för 

hur loggranskningen ska gå till. Syftet med granskningen är att genom stickkontroller hitta 

medarbetare som obehörigt, utan vårdrelation, tagit del av information. Kontroller ska ske 

regelbundet av respektive verksamhetschef. 

Vidare skriver Sahlgrenska Universitetssjukhus (2014b) att det som ska granskas i loggarna är 

bland annat om medarbetaren som varit inne i en journal arbetat på samma avdelning som 

patienten varit på, om arbetsuppgifter eller arbetstider stämmer överens med tidpunkt för när 

journalen lästes. Det är viktigt att kontrollera patientens namn för att kontrollera om det finns 

en annan relation än vårdrelationen mellan medarbetaren och patienten. Det kan även 

förekomma att om patienten är en känd person sker extra granskning. Om medarbetaren varit 

inne i en patients journal med en speciell diagnos bör detta också enligt riktlinjerna kontrolleras 

vid loggranskningen. Denna granskning ska ske slumpmässigt av minst 10% av personalen på 

en avdelning och ska ske varje månad. Granskningen går till genom att den utvalda 

medarbetarens logg kontrolleras under ett dygn från föregående månad (Sahlgrenska 

universitetssjukhus, 2014b). 

Vid misstankar om brott ska en medarbetare enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer (vidare 

även kallat VGR:s riktlinjer samt RS-Riktlinjer) informera närmaste chef, HR avdelning samt 

göra en polisanmälan (2015). Det är även ett krav att vid incidenter eller avvikelser inom 

säkerhet av information omgående ska rapporteras. Om det förekommer en 
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informationssäkerhetsincident i vårdsystemen ska en kartläggning göras för att få fram orsak 

till varför incidenten uppstod (ibid). Vid flera incidenter ska statistik göras för vidare analys. 

Detta för att övergripande kunna få fram eventuella mönster.  

Alla patienter har rätt att ta reda på vilka som har läst sin journal. För att ta reda på vem som 

läst journalen kan den begäras ut. Därför registreras alla användare av informationssystemet 

som varit inne och läst (1177 Vårdguiden, 2015a). Vidare enligt 1177 Vårdguiden skyddas 

patientjournalerna från obehöriga att få tillgång till den. Som vårdpersonal ges ingen tillåtelse 

att läsa en journal som tillhör någon bekant eller vän till personalen. Det är alltså endast den 

personal som är i vårdrelation med patienten som får tillåtelse att läsa journalen. Dock finns det 

undantag för särskilda myndigheter som Inspektionen för vård och omsorg, Försäkringskassan 

samt socialtjänsten. Dessa myndigheter har rätt att ta del av patientjournaler utan patientens 

godkännande (ibid). 

En patient kan välja att spärra sin journal om patienten inte vill att andra vårdgivare ska få 

tillgång till den (Berggren, 2016; Patientdatalagen 2008:355; 1177 Vårdguiden, 2015a). 

Journalen kan spärras helt eller delvis. Om en patient spärrar sin journal påverkas åtkomsten av 

informationen. Spärren kan upphöra vid medgivande från patienten eller vid akutfall om 

patientens liv är i fara, då sker en så kallad nödöppning.  

2.1.1.1 Tillåten åtkomst – Vårdrelation 

När vårdpersonal får lov att ta del av information angående en patient är det först när personalen 

blir delaktig i vårdrelationen (Svenska läkarförbundet, 2004). Det kan bland annat vara när 

vårdpersonalen träffar patienten personligen, via telefon eller mail. Personal blir också delaktig 

i vårdrelationen när annan vårdgivande personal rådfrågar, tar emot remisser eller vid 

dokumentering om patientens vård (Sahlgrenska universitetssjukhus, 2014a; Sahlgrenska 

universitetssjukhus, 2016). Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara så att patienten träffar all 

personal som den har vårdrelation till. Det är medarbetarens eget ansvar att kontrollera 

behörigheten på personal som blir inblandad i vårdrelationen, att den är behörig att ta del av 

informationen. Efter vårdrelationen är avslutad har personal som varit delaktig rätt till att följa 

upp resultatet för patienten. Däremot ska inte denna uppföljning grundas på nyfikenhet utan 

endast i syfte för att öka kvaliteten för vårdbehandlingen (Sahlgrenska universitetssjukhus, 

2014a).  

I vissa fall gällande patienters information förekommer behov av diskussioner eller 

undervisning. I dessa fall är det viktigt att avidentifiera patienten för att inte bryta mot 

patientdatalagen (Patientdatalagen 2008:355; Sahlgrenska universitetssjukhus, 2014a). Det 

används även patientinformation exempelvis för forskning, kvalitetsutveckling, 

verksamhetsplanering och tillsyn (Svenska läkarförbundet, 2004), då är det också fokus på att 

avidentifiera patienten.  

Enligt en norsk studie undersöks ett förslag om att effektivisera vården genom att sätta upp TV-

skärmar på väggar hos vårdinrättningar (Gjære, et al., 2011). Skärmarna skulle innehålla 

uppdaterad information om patienter tillgängligt för alla närvarande på enskilda avdelningar. 

Information skulle snabbt bli tillgänglig för bland annat patienterna själva, anhöriga och 

personal som inte är direkt involverade i vårdrelationen. Detta för att maximera samordningen 

på respektive avdelning.  

Gjære, Tøndel, Line, Andresen och Toussaint (2011) påvisar i studien att använda offentliga 

skärmar för patientinformation på avdelningar hos vårdinrättningar. Det skulle leda till att 

personal får bättre översikt när exempelvis röntgenresultat är klara för respektive patient. Detta 
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skulle bryta mot norsk lag om ingen avidentifiering görs av personuppgifter. I studien redogörs 

för en avidentifiering av personuppgifter som visas på skärmar, detta skulle då behöva göras på 

en lämplig nivå för att fortfarande bli användbart. För att följa lagar som berör personlig 

integritet är detta något som behöver göras om skärmar på väggen skulle införas för 

informationsdelning. 

2.1.2 Att säkra vårdsystemen 

Enligt studien från Smith och Eloff (1999) är inte ett fullständigt skydd av data möjligt i 

systemen inom vården. Det är inte genomförbart i praktiken och inte heller möjligt att få ett 

maximalt skydd. Den mest kritiska faktorn i att bevara sekretessen i elektroniska 

patientjournaler är den mänskliga faktorn. På så sätt är det ännu viktigare att få fram en enhetlig 

politik och lagstiftning med gällande regler och riktlinjer att förhålla sig till.  

Total säkerhet, inte bara i vårdsystem utan generellt i informationssystem, är enligt Merkow 

och Breithaupt (2014) svårt att uppnå. En person med rätt kunskaper och tillräckligt med tid har 

förmåga att bryta sig in oavsett hur skyddat systemet är. I vårdsystem är ändå de vanligaste 

hoten fokuserade på tillgängligheten enligt Smith och Eloff (1999). Om inte informationen 

finns tillgänglig kan det leda till att bli livsavgörande för patienten. Det är ett dilemma som 

Smith och Eloff (1999) uttrycker det. Om uppgifterna inte är lättåtkomliga för behöriga riskeras 

felaktig behandling av patienten och i värsta fall patientens liv.  

I Tabell 2-1 visas ett utdrag från Rindfleischs studie där tekniska lösningar tagits fram på 

problem som är vanligt förekommande för att säkra vårdsystem.   

Tabell 2-1 Utdrag från Rindfleisch (1997) 

INGRIPANDE FUNKTION TEKNISK LÖSNING, EXEMPEL 

Avskräckande 

   Varning & påminnelse Förstärka användaretik Tillverkarspecifik 

   Verifiering Åtkomst till dokument Anpassad miljö 

Hinder 

   Autentisering Systemen ska kunna avgöra vem det 
är som ansluter sig till systemet 

Konto & lösenord, identifiering 

   Auktorisering Reglerat för vem som är behörig för 
vilken information 

Åtkomstkontroller 

   Integritetsförvaltning Säkerställa att 
informationsinnehållet är som avsatt 

Kryptografiska kontrollsummor 

   Digital signatur Validera anteckningar Utveckla standarder 

 

För att förhindra att vårdpersonal inte begår olaga intrång menar Rindfleisch (1997) bland annat 

att utvecklaren av vårdsystemet ska införa varningar och påminnelser för användaren. Detta 

ingår även i Svenska Läkarförbundets policyprogram (Svenska läkarförbundet, 2004), att 

systemen inom vården måste varna för eventuella fel och brister för patientsäkerheten. Utifrån 

tabellen ovan kan lösningar för att säkra systemen ytterligare vara genom att verifiera 

dokumentåtkomst, autentisering vid inloggning, auktorisering vid efterfrågan till information 

för att säkerställa behörighet. Vidare kan digitala signaturer öka säkerheten kring 

patientjournaler, detta genom att en validering görs i form av kontroll av användarnas 

behörighet i journalens anteckningar.  
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2.1.2.1 Åtkomstkontroll och behörighet 

Resultatet av Smiths och Eloff studie (1999) är att det behöver införas policys för tillgång av 

information, vem som får tillgång till vad. Det måste kontrolleras att informationen som lagras 

är korrekt. Felaktiga uppgifter kan i värsta fall få livsavgörande resultat för patienterna som blir 

behandlade felaktigt till följd av att inte informationen finns. Tillgängligheten av data är viktigt, 

speciellt vid en akutsituation, vilken vårdanställd som helst ska kunna agera och därför ska 

kunna få tillgång till information. Smith och Eloff (ibid) anser också att en detaljerad revision 

skulle vara användbar.  

Det är enligt Svenska läkarförbundet (2004) viktigt med sekretess- och behörighetsnivåer för 

användarna. Detta för att säkra informationen i vårdsystemen och skydda patienters integritet. 

Behörighetsnivåerna ska anpassas efter yrkeskategori såsom läkare eller sjuksköterska 

exempelvis och därefter styra tillgänglighet av data som patientuppgifter. Om en läkare utan 

behörighet vid exempelvis en akutsituation behöver åtkomst till en patients journal ska denna 

funktion kunna kringgås. Enligt policyprogrammet ska dock detta kunna granskas i efterhand, 

tack vare loggranskningarna som togs upp i avsnitt 2.1.1. 

VGR har en policy som behandlar riktlinjer för att rätt information ska nå rätt mottagare i rätt 

tid (Västra Götalandsregionen, 2015). Enligt policyn är det viktigt att informationen ska vara 

skyddad från att obehöriga får åtkomst till informationen. 

Det behövs enligt Smith och Eloff (1999) åtkomstkontrollmekanismer avseende åtkomst till 

patientdata som t ex. patientjournaler. Det skulle vara bra att få behörigheten kontrollerad vid 

öppning av en patientjournal, detta för att kunna bli nekad att gå in. Vid akutsituationer måste 

dock denna åtkomstkontroll kunna förbises även om den inloggade är nekad. 

Det anses vara ett område där total säkerhet är svår att uppnå eftersom många individer och 

myndigheter kräver åtkomst till patientjournaler (Smith & Eloff, 1999), vilket medför att 

informationen måste vara lättåtkomlig. Detta i kombination med att förhållas till lagar som 

Patientdatalagen (2008), där patientens integritet är det viktigaste och att inga obehöriga ska få 

tillgång till information.  

2.1.2.2 Informationsklassificering och avgränsning 

Det finns några begrepp som är centrala för informationssäkerhet i informationssystem. 

Begreppen är konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet (Magnusson Sjöberg, et al., 2012; 

Merkow & Breithaupt, 2014). Denna är även kallad för CIA triangeln (känd som CIA triad) 

som avser de engelska begreppen confidentiality, integrity och availability. Syftet med triangeln 

är att behandla skydd av information genom dessa begrepp. Genom konfidentialitet, säkerställa 

integriteten av informationen genom att informationen är riktig och skyddad samt kontrollera 

tillgängligheten av informationen. Dessa tre ska balanseras för att uppnå säkerhet i ett system. 

Det innebär bland annat att information inte ska kunna ändras av vem som helst och inte heller 

vara tillgänglig för vem som helst.  

Ett annat viktigt begrepp enligt Magnusson Sjöberg, Nordbeck, Nordén och Westman (2012) 

är spårbarhet. Med spårbarhet i system kan en ytterligare säkerhetsaspekt användas genom att 

skyddas eftersom det ger möjlighet att se historik kring en användare för att kartlägga. För att 

säkerställa att lagar har följts i systemen är spårbarheten mycket effektiv, detta kan säkra bevis 

vid misstanke om brott (Magnusson Sjöberg, et al., 2012).  
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Enligt RS-Riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen (2015) är det viktigt 

att klassificera information. Detta för att avgränsa utifrån verksamhetsperspektivet, olika 

yrkesroller och krav på skydd. Att klassificera informationen ses enligt VGR som en 

skyddsåtgärd för att öka säkerheten och skyddet för informationen i vårdsystemen. Det är enligt 

riktlinjerna viktigt att klassificering bestäms med utgångspunkt för krav på tillgänglighet, 

riktighet, konfidentialitet samt spårbarhet. Tillgänglighet är viktigt enligt riktlinjerna av 

information eftersom den ska vara rätt information vid rätt tidpunkt i vårdsystemen (Västra 

Götalandsregionen, 2015). Att informationen uppfyller riktighet för att korrekt vård ska kunna 

ges tack vare korrekt information. Information som är konfidentiell bygger på att informationen 

endast är tillgänglig för den som är behörig får ta del av den. För att säkra informationen 

ytterligare ska spårbarhet finnas av vem som har tagit del, lagt till eller ändrat informationen.  

Alla medarbetare som använder och hanterar information som finns i vårdsystemen ska enligt 

RS-Riktlinjer (2015), känna till riktlinjer och ha förståelse för värdet av verksamhetens 

information och vara medveten om hur informationen ska användas och skyddas. Det gäller 

också för medarbetarna att känna till rutiner för dess profession.  

2.1.2.3 Orsaker till informationsläckage 

En av Merkow och Breithaupts (2014) principer för säkra informationssystem är att inse 

människors tendens till att vara det största hotet för ett systems säkerhet. Principen handlar 

bland annat om att människan själv ligger bakom stulna lösenord och olaga dataintrång. Det 

utfördes en studie i en av Londons centrala tunnelbanestationer som gick ut på att fråga personer 

om att få deras lösenord till jobbdatorn, i utbyte fick personerna en gratis penna (Merkow & 

Breithaupt, 2014). Utfallet av studien visade att 75% gav ut sitt lösenord och ytterligare 15% 

avslöjade också lösenordet, fast med viss övertalning. 

Enligt en studie av Rindfleisch (1997) är det viktigt att se patientjournaler som ett verktyg som 

ska användas under patientens besök på vårdenheten. Journalerna ska stötta vårdpersonal vid 

tester eller behandlingar som görs och fungera som hjälp för att få kontinuitet mellan besöken 

för varje patient. Vidare i studien skrivs att patientinformationen kan läcka ut på olika sätt både 

inom sjukhusets organisation och utanför. Inom organisationen kan läckage ske avsiktligt eller 

oavsiktligt och utifrån organisationen ske genom exempelvis hackerattacker. Fortsättningsvis i 

studien diskuteras informationsläckage inom organisationen. 

Enligt Rindfleisch (1997) kan läckage inom organisationen se ut på olika sätt. Ett oavsiktligt 

avslöjande kan ske genom ett misstag. Avsiktliga avslöjanden kan dock ske genom nyfikenhet, 

utnyttjande av behörighet för att sprida information till obehöriga eller också genom att 

patientjournalerna används i ett annat syfte än vad patienten gett medgivande till. En sådan 

olovlig användning av information kan göras för att till exempel sälja information till media, 

lämna till närstående på grund av hämnd, trots eller vinst alternativt rent sabotage. Avsiktliga 

avslöjanden kan göras för att individen sätter sin egennytta i fokus.  

2.2 Etik  

Människor i samhället har en gemensam värdegrund och denna skapas hos varje individ under 

uppväxten, när en individ lär sig prata lär den sig också vad som är rätt och fel och detta är vad 

som kallas för moralens grunder, enligt Statens Medicinsk-Etiska råd (2008). Etik och moral är 

två ord som ofta slås ihop i vardagligt språk, men som definieras på olika sätt. Moral innebär 

vanan av att göra något, det en individ praktiskt utför. Etik handlar istället om tanken om att 

utföra en handling, värderingar och varför en individ tänker utföra en viss handling eller har 
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vissa värderingar. För att koppla ihop dessa begrepp teoretiskt kan det beskrivas som att den 

teori som finns till grund för moral är etiken.  

2.2.1 Egenskaper hos individen 

Enligt Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008) finns det några ledord som är viktiga som redskap 

för att agera på ett etiskt korrekt sätt. Något som är värdefullt inom vården är individens 

intuition, denna formas av individens erfarenhet genom livet och används i verkliga läget, ett 

läge som det tillämpas i skulle kunna vara i en stressad situation. Individen använder 

magkänslan i dessa situationer och reflekterar inte över regler som finns. På så sätt finns det 

också risk att intuitionen medför att någon undflyr den analys som kan behövas vid svåra 

ställningstaganden (ibid). I efterhand kan man upptäcka att magkänslan och därmed intuitionen, 

inte varit korrekt och det blir en differens mot det etiska beslutet. Förnuftet går djupare än 

intuitionen och bygger på en etisk analys av kunskap, skriver Statens Medicinsk-Etiska Råd 

(2008). Alla individer har olika förnuft och allt som vi varit med om i livet (erfarenheter, 

kunskap, kulturellt & social grund etc.) bidrar till denna uppfattning. 

Ytterligare ett verktyg är samvetet som formas efter varje individs uppfostran och normer, 

skriver Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008). Efter en utbildning till någon form av 

vårdpersonal har individen skapat sig en kunskapsbank. Om individen dessutom har erfarenhet 

från vården utvecklas en, så kallad, gemensam kunskapsbank. Denna gemensamma 

kunskapsbank kan ställa de olika erfarenheterna, uppfostran och kunskap, mot varandra och det 

som vardagligt kallas för dåligt samvete kan uppstå. Samvetsstress är ett begrepp som innebär 

att ett förhållande där det finns en differens mellan privat uppfattning och yrkesmässig 

uppfattning ställs mot varandra. Då måste individen justera antingen det privata eller det 

yrkesmässiga, professionella, genom en reflektion för att kunna ta ett beslut. Empati förknippas 

ofta med att förstå hur någon annan har det, medkänsla, men empati betyder också att skapa en 

individs emotionella känsla och fysiska upplevelse hos sig själv (ibid). 

2.2.1.1 Kreativitet 

Kreativitet kan definieras som förmågan att producera idéer som är oväntade och användbara 

(Gino & Ariely, 2011). Ett kreativt tankesätt hos en individ skapar en möjlighet för individen 

att på ett flexibelt och effektivt sätt lösa ett svårt problem. Studier som utförts tidigare på olika 

tillvägagångssätt visar på att kreativitet förbättrar möjligheten till problemlösning och på grund 

av det möjliggörs nya lösningar och kreativitet bör vara stimulerande. En individ som har ett 

kreativt tänkesätt har möjlighet att utifrån olika perspektiv hitta flera olika lösningar på svåra 

problem. Det är inte alltid fördelaktigt med kreativitet som egenskap utan vid en oetisk situation 

kan det vara kritiskt med kreativitet som egenskap (ibid). Anställda som har en befattning som 

kräver kreativitet har en större benägenhet att agera etiskt fel.  

2.2.2 Personliga värderingar 

Attityden för att agera oetiskt har en nära koppling till personliga värderingar och det är något 

som måste beaktas (Feldman, et al., 2015). Individer har olika saker i livet som anses viktiga, 

dessa tar form i vägledande principer och uppfattningar som gör avtryck i de personliga 

värderingarna. Dessa värderingar har stor betydelse för en individs handlingar i livet och dess 

attityd. I etiska eller moraliska handlingar är en persons värdering central och de är ofta 

värderingarna som används för att försvara sina ageranden moraliskt sett. Flera fall styrker att 

det har ett samband och att självförbättringsvärden är den starkaste drivkraften (ibid). 

Värderingar som är självförstärkande fokuserar på egennyttan och att prioritera sig själv. 
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Självförbättringsvärden kan på så sätt upplevas egoistiskt eftersom att individen sätter sig själv 

och sina intressen i första hand framför andra.  

Brottsliga handlingar sker ofta spontant i stundens hetta eller efter kallt övervägande, enligt en 

rapport från Brottsförebyggande Rådet (Shannon & Ring, 2009). Antingen begår en individ 

brott för att denne själv ska få ut någonting av det, genom antingen sälja vidare eller ge sig själv 

en kick.  

2.2.2.1 Självkontroll 

En anledning till att begå brott är en teori om självkontroll, som handlar om insikten och 

förmågan att se negativa konsekvenser av brottsligt handlande, enligt Shannon & Ring (2009). 

Att ha låg självkontroll innebär att man har svårt att kunna motstå stundens frestelser. 

Självkontrollen är inte medfödd utan den utvecklas tidigt i familjens uppfostringssituation. 

Personer med låg självkontroll är bland annat utmärkande för risktagande, impulsiva, okänsliga, 

fysiska, icke-verbala och har kort tidsperspektiv. Teorin anser alltså att ju lägre självkontroll 

desto fler brott utför individen (Shannon & Ring, 2009). 

Hur benägen en individ är att begå brott påverkas av självkontroll och enligt Shannon & Ring 

(2009) handlar det om att ha förmåga att kunna stå emot stundens frestelser och kunna stå emot 

något som individen egentligen tycker är moraliskt fel. Om individen däremot tycker att det 

inte är något fel på den brottsliga handlingen genom att individen vanemässigt bryter mot lagen, 

då spelar inte självkontrollen någon roll (Shannon & Ring, 2009). Genom att ha bra 

självkontroll påverkas beslutet att begå brott då att individen överväger olika alternativ. En 

faktor som tillfälligt kan rubba självkontrollen hos en individ är stress. 

2.2.3 Individuell handling 

Det finns principer som gäller internationellt för handlingar i det vardagliga livet och framförallt 

fyra av dessa är viktiga (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008). En av dessa principer är 

principen om att inte skada, som innebär att en individ inte får orsaka skada i världen. Om en 

individ har två eller flera vägar att gå ska den välja den som orsakar minst skada. Principen om 

att en individ har rätten över sitt eget liv och handlingar i viss utsträckning kallas för 

självbestämmandeprincipen. Denna princip innebär också att om en individ inte själv vill 

bestämma kan det lämnas till en vän eller anhörig, men detta är inte samma sak som integriteten. 

En tredje viktig princip är rättviseprincipen som utgår från att individen ska vara rättvis och 

betonar att det är oetiskt med särbehandling (ibid). Den sista principen att ta upp är göra gott-

principen som har som grund att alla människor vill göra gott ifrån sig. Denna princip liknar 

den första principen och dessa ska ses som kompletterande till varandra. Denna innebär 

exempelvis att en person som är utbildad inom sjukvården har andra krav än outbildade, om 

den blir vittne till en olycka, att agera. Dessa principer kan få en viss spänning mellan sig i olika 

situationer då det kan finnas flera olika åtgärder och konsekvenser och de kan tillföra värde på 

olika sätt. Därför måste detta avgöras för varje läge och problem, värde och konsekvens måste 

utgöra basen för analysen (ibid). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) finns det en modell för att enskilt reflektera över 

det man själv har gjort. Genom att ställa sig frågorna ”Hur handlade jag? Vad kände jag? Vad 

tänkte jag?” i skriven ordning innan en handling utförs, kan en individ reflektera över agerandet. 

Genom att göra detta kan man upptäcka etiska svårigheter i den handling en individ tänkt att 

utföra. Beroende på hur en individ känner sig efter att ha ställt sig dessa frågor kan individen 

besluta om agerandet är gott eller inte (ibid).  
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2.2.4 Etik ur ett vårdperspektiv 

Genom livet görs många val, då varje utförd handling är ett val som en individ gjort (Statens 

Medicinsk-Etiska Råd, 2008). Varje val kräver ett argument och att individen tar ställning till 

hur den bör agera och när detta historiskt började ske växte etiken. En ed är ett löfte i form av 

ett avtal mellan en vanlig människa och en högre makt som svärs via en ritual, skriver Öberg 

(2001). Detta avtal innebär att människan ska bli bemött på ett bra sätt om löftet hålls och 

tillrättavisas på ett hårt sätt om det bryts.  

2.2.4.1 Att svära en ed 

Utvecklingen av medvetenheten om etik skedde ungefär år 400 f. Kr. då Hippokrates skapade 

sammanlänkade texter om etik för läkare (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008). Etik som tas 

upp i dessa texter fokuserar på läkarens vårdrelation till patienten och dessa tillkom troligen för 

att läkare förr inte agerade etiskt (ibid) och att det inte fanns några förordningar (Sjöstrand, 

1998). Enligt Öberg (2001) är Hippokrates ed den mest kända av läkarederna. 

Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den 

beskaffenhet att det måhända icke bör spridas, skall jag förtiga och betrakta som 

osagt. 

Om jag nu håller denna min ed och ej brister däri, så må det förunnas mig att 

glädja mig åt livet och min konst, aktas av alla människor i alla tider. Men om jag 

bryter och blir menedare, då må motsatsen bli min lott. 

Ur Hippokrates ed (Svenska Läkaresällskapet, 2016) 

Eden innefattar tre principer som, enligt Sjöstrand (1998), handlar om hur en läkare ska förhålla 

sig till patienten. Den första principen innebär att läkaren endast ska agera i sin läkarroll för att 

hjälpa patienter, den andra handlar om att skydda livet. En fråga som förr gick in under denna 

princip var hur abort var tillåtet att göra eller inte. Den tredje och sista principen är patientens 

integritet som är i fokus som togs fram under antiken för att läkare skulle behärska sig i sin nära 

relation med patienter.  

I Sverige har läkare inte svurit ed sedan i slutet av 1800-talet då man ansåg att eden mer gjordes 

på rutin än vad den gjorts innan och betydde inte lika mycket hos examinerade individer som 

den gjort tidigare (Öberg, 2001). Vid 1900-talets början skedde en förändring inom vården i 

Sverige och sjukvården blev offentlig vilket medförde att lagar istället skulle vägleda läkarna i 

hur de skulle förhålla sig till etik. Länderna som geografiskt gränsar till Sverige svär en ed vid 

examination till läkare och genom att svära en ed vid en ritual, likt ett bröllop, kan det vara så 

att det blir en annan känsla i eden och den känns viktigare att hålla sig till (ibid). 

I Sverige är det idag delade meningar om ifall läkare borde svära en ed eller inte, enligt Öberg 

(2001) som antar att om en ed skulle sväras skulle det bli en grund för agerandet i en läkares 

moraliska och etiska situationer. Sverige är ansluten till en internationell läkarorganisation som 

skulle kunna bistå med ett så kallat edsformulär om en läkared skulle återinföras. Förr fanns 

högtidliga löften och Gud ansågs straffa de individer som bröt eden och därmed löftet, men idag 

får detta inte samma effekt som tidigare (Öberg, 2001). Många kommer se den svurna eden som 

en viktig deklaration av etiskt agerande ändå, men det är viktigt att ta i beaktning att eden inte 

kommer få samma genomslag som den hade vid införandet 300 f.Kr.  
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2.2.4.2 Regler för läkare 

World Medical Association, vidare kallat WMA, startade år 1947 på grund av att det skedde 

etiska övergrepp under andra världskriget (Sveriges Läkarförbund, 2009). WMA är en 

organisation för läkare som är internationell, den säkerställer att läkare agerar etiskt korrekt och 

oberoende (World Medical Association, 2009). WMA har idag över hundra nationella 

läkarförbund och förbundet i Sverige heter Sveriges Läkarförbund. WMA vill skapa en hög 

standard för sjukvården i hela världen (ibid). 

WMA har gett ut en rapport för läkare och vilka plikter de måste förhålla sig till (World Medical 

Association, 2006). Det finns en rad olika förhållningsregler som gäller läkare i allmänhet, mot 

kollegor samt mot patienter. Generellt inom sjukvården ska läkare agera på ett ärligt sätt mot 

patienter och kollegor. Enligt WMA (2006) ska läkare rapportera till lämplig myndighet om 

någon arbetar med bedrägeri eller agerar oetiskt. Ett av förhållningssätten tar också upp att en 

läkare ska förhålla sig till lokala och nationella riktlinjer för att agera på ett etiskt korrekt sätt.  

I reglerna för läkare i relation till patienter uppger WMA (2006) att det finns flertalet punkter 

varav en handlar om att en läkare ska respektera patientens säkerhet. Regeln tar upp att 

konfidentiell information endast får avslöjas om patienten samtycker, om det finns risk för 

patienten eller ett allvarligt hot som endast löses genom att bryta sekretessen (ibid).  

Sveriges Läkarförbund har satt upp regler för hur läkare ska bete sig på ett etiskt korrekt sätt 

och dessa regler innefattar grundläggande värderingar (Sveriges Läkarförbund, 2015). 

Medlemmar i Sveriges Läkarförbund ska alltid inom vården förhålla sig till flertalet regler. 

Dessa regler innebär i stort sett att sätta patientens välmående före allt annat och alltid behandla 

individer rättvist med samma rätt till vård (ibid).  

2.2.4.3 Regler för sjuksköterskor 

I Sverige finns Svenska sjuksköterskeföreningen som funnits sedan i början på 1900-talet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Svensk sjuksköterskeförening bygger sin syn på en 

humanistisk människosyn och har satt upp fyra grundpelare för yrket. Etik är en av dessa 

grundpelare och den innefattar patientens integritet, prioritering av omvårdnadsåtgärder med 

flera (ibid).  

I Sverige följer sjuksköterskor en kod som International Council of Nurses, vidare kallat ICN, 

har satt upp (Vårdförbundet, 2010). Koden från ICN har funnits sedan 1950-talet då den blev 

standard världen över (International Council of Nurses, 2016) och den ska fungera som 

riktlinjer för den enskilda sjuksköterskan, eller för arbete i grupp, enligt Vårdförbundet (2010). 

Utomlands kallas denna kod för Code of Ethics for Nurses (International Council of Nurses, 

2016) och i Sverige är den översatt till ICNs etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) är fördelen med den etiska koden att den skapar 

ett gemensamt förhållningssätt för alla världens sjuksköterskor. Koden är uppbyggd på fyra 

fokusområden för verksamma sjuksköterskor som lyder sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och 

medarbetare. Sjuksköterskan och allmänheten innebär att koden kontinuerligt ska upplysa om 

etiska frågor, förhållningssätt till konfidentialitet samt att journalsystem ska användas för 

högsta möjliga sekretess. Sjuksköterskan och yrkesutövningen ska fungera som vägledning för 

en god omvårdnad och arbetsmiljö. Sjuksköterskan och professionen syftar till att 

sjuksköterskor ska utföra en patientnära vård. Sjuksköterskan och medarbetare ska skydda 
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allmänheten genom att uppmärksamma individer som agerar oetiskt och stöttar 

sjuksköterskorna till att förhålla sig till arbetet på ett etiskt korrekt sätt. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016b) skriver att koden kan diskuteras med andra personer inom yrket 

och sjuksköterskan kan använda den för att reflektera över etiska situationer med koden som 

riktmärke.  

2.3 Identifiering av spänningsfältet – system kontra människa 

Etikens normer och värderingar har höga krav på IT i vården och detta har påverkats mycket 

sedan införandet. Enligt Svenska läkarförbundet (2004) ska varje enskild läkare ingå i ett etiskt 

råd som behandlar både etik inom vården men även etiska frågor inom IT. Systemen hos 

vårdenheter ska kunna anpassas efter respektive behov samtidigt som policyprogrammet 

framför att trots anpassningen får det inte påverka de etiska riktlinjerna inom läkaryrket. Det är 

också viktigt att IT i vården inte ska påverka allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården. 

Vårdpersonal har berättigad tillgång till patientjournaler för att kunna utföra sitt arbete, men 

ska endast använda sin åtkomst i vårdrelationen (Rindfleisch, 1997; Västra Götalandsregionen, 

2015; Patientdatalagen 2008:355). Utbildning av användare och påminnelser kan förstärka ett 

etiskt korrekt beteende hos vårdpersonal. Rindfleisch (1997) skriver också att vårdpersonal 

tänker till innan de missbrukar sin åtkomst om de är upplysta om riskerna. Upplysta i form av 

att de är medvetna om att verifieringar sker i systemet, detta genom att identiteten, 

omständigheterna och tider registreras.  

Eftersom utgångspunkten oftast är, enligt Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008) att normer och 

värderingar är på en etisk grund får det vissa konsekvenser, vilket innebär att individer ibland 

ställs inför val som kan vara svåra att ta ställning till. Ett etiskt dilemma kan uppstå av två olika 

intressen hos individen, enligt Gino & Ariely (2011), det ena gäller önskan om att maximera 

egennyttan hos individen. Det andra intresset kan vara önskan om att upprätthålla en positiv 

syn av sig själv inför andra. Individer som uppträder oetiskt agerar på ett så oärligt sätt att det 

ändå kan dra nytta av det oetiska beteendet och samtidigt så ärligt som behövs för att uppnå en 

positiv bild av sig själv. Majoriteten agerar oetiskt när en möjlighet uppstår men att detta brukar 

försvaras av individen med att, till exempel, andra också har gjort det (ibid). Det finns ett antal 

teorier om normer för vad som avgör vad som är rätt eller fel. Inom vården måste ibland ett 

beslut tas fort och det kan bli svårigheter i att tillämpa en eller en annan teori.  

Enligt Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008) innebär den pliktetiska normteorin att fokus är på 

om handlingen är rätt, eller vad tanken med att utföra handlingen var. Det handlar alltså inte 

om agerandets resultat eller följderna av den och enligt denna teori får löften aldrig brytas 

oavsett vad konsekvenserna blir. Om denna teori bortses helt ifrån skulle det kunna innebära att 

ett löfte inte har någon betydelse och att det är okej att inte hålla det. Enligt en annan normteori, 

den konsekvensetiska, är det ett agerandes konsekvens som är centrum (ibid). Denna teori har 

stor betydelse inom vården på grund av att man exempelvis inte får orsaka en annan människa 

smärta, men inom vården kan man vara tvungen att orsaka smärta för att på längre sikt lindra 

ett annat symptom. Därför krävs det, enligt denna teori, att dra slutsatser kring alla 

konsekvenser för att besluta om handlingen är befogad. Den utförda handlingen ska skapa ett 

så stort värde som möjligt och konsekvenserna ska vara till större värde än alternativa 

handlingars konsekvenser. 
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I avsnitt 2.2.1 gavs en förklaring till verktygen intuition och samvete. När en individ följer sin 

intuition tillämpas den pliktetiska teorin och medför att det är regler och principer som är 

viktiga, uppger Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008). Inom vården har dygdetik utvecklats, 

vilket också används vid intuition. Dygdetik innebär att en individ har lång erfarenhet och har 

stött på olika etiska problem. Ett val som ska göras inom vården behöver inte alltid betyda rätt 

eller fel, utan skulle kunna handla om en anpassning mellan två goda skäl (ibid). Vid en sådan 

anpassning behöver individen föra en analys av handlingen och dess konsekvenser för att 

avgöra vilken väg denne ska välja. Målet måste vara att uppnå de bästa konsekvenserna med 

valet som görs. På grund av denna avvägning kan principer och etisk intuition hos individen 

finna samklang (ibid).  

Det är mycket som påverkar IT i vården, lagar och regler samtidigt som etik och moral också 

ska förhållas till vilket här sammanfattas genom Figur 2-1. Enligt Svenska läkarförbundets 

policyprogram (2004) är det viktigt att försöka få fram fördelarna med att använda IT i vården 

och se det som en del även om det hanteras så pass känslig information. Dilemmat som uppstår 

inom vården är att information ska vara så tillgänglig som möjligt, samtidigt som den ska vara 

så begränsad som möjligt. Mellan dessa två områden uppstår ett spänningsfält, ett etiskt 

dilemma, som måste hanteras vilket även ligger till grund för studiens problemdiskussion.  

Figur 2-1 Spänningsfältet författarna identifierat 
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3 Metod 

I detta kapitel framförs motiv för studiens valda metod. Tanken är att genom detta kapitel ska 

det förtydligas hur författarna gått till väga. Detta för att stärka studiens förtroende och bidrag 

till ny forskning inom forskningsområdet. För att göra en studie som grundar sig på 

frågeställningen, vill författarna belysa att det skapas ett dilemma kring vad som är etiskt 

korrekt att göra i vårdsystemen kontra vad som är möjligt. 

I Figur 2-1 visas spänningsfältet mellan tillgängligheten i informationssystem och 

vårdanställdas attityd till att läsa patientjournaler olovligt och det är detta som har fokuserats i 

studien. Strukturen var genomgående i hela rapporten och beskrev författarnas ansats. 

Forskningsfrågan i studien besvarar delvis identifikationen av de faktorer som ligger till grund 

för vårdanställdas etiska inställning till olovliga läsning av elektroniska patientjournaler i 

förhållande till skydd av informationssystem. Detta besvarades genom en enkät som skickades 

ut till vårdpersonal. Hur förståelse kunde skapas för dessa faktorer, valde författarna att besvara 

genom en förstudie. 

Det teoretiska ramverkets utformning skedde löpande i studiens första period och innebar att 

relevanta teorier kring forskningsområdet samlades in. Syftet med detta var framförallt att ge 

författarna skulle få kunskap kring informationssystem i vården. Det utfördes parallellt med 

förstudien där kunskaperna breddades kring hur systemen skyddas. Efter förstudien gjordes mer 

detaljerade och djupare sökningar för att hitta ännu mer relevant forskningsmaterial för studien. 

Vilket gjorde att teoretiska ramverket kunde förfinas iterativt under tidens gång. 

För att få fram relevanta forskningsartiklar och teorier för området användes elektroniska 

databaser. Aktuella lagar som var vårdrelaterade hämtades från Sveriges Rikes lag. Relevant 

information för studien hittades bland annat hittats hos nationella och internationella 

myndigheter, samt diverse fackförbund. Det teoretiska ramverket byggdes upp genom en 

uppdelning mellan informationssystem inom vården, etik och moral inom vården samt 

spänningsfältet mellan dem, med utgångspunkt från författarnas identifierade spänningsfält i 

avsnitt 2.3. På grund av den snabba utveckling som råder inom informatik har författarna 

förstått att forskningen inte hinner med utvecklingen. Detta ledde till att författarna inte tog del 

av särskilt nytt forskningsmaterial kring området, vilket kan ha medfört att det upplevdes 

föråldrat.  

Författarna såg att det fanns ett problematiskt förhållande mellan begräsningar i vårdsystemen 

och personal som olovligen läser patientjournaler. För detta ville författarna finna en slutsats 

som identifierade bakomliggande faktorer för studiens dilemma. Att använda sig av en induktiv 

ansats innebär att gå från en rad särskilda omständigheter till en allmän slutsats, alternativt gå 

från specifika synpunkter till grova generaliseringar och teorier enligt Recker (2013). Eftersom 

detta stämde överens med denna studie ansågs det lämpligt att arbeta utifrån en induktiv ansats 

då författarna utgick från teorier, undersökte faktorer och slutsatsen resulterade i att skapa 

förståelse för dilemmat.  

Studien utfördes med kvalitativt metodval. Den kvalitativa metoden innebär enligt Recker 

(2013) att undersökning görs av ett fenomen inom ett verkligt sammanhang. När gränserna 

mellan företeelser och sammanhang inte är uppenbar eller när en viss företeelse ska studeras på 

djupet är den kvalitativa metoden mest till hjälp. Eftersom studien grundade sig på att 

författarna satte sig in i företeelser om vårdanställdas etik och moral kring vårdsystemen, ansågs 

därför ett kvalitativt metodval var bäst lämpat för studien. Detta också på grund av att 

författarna inte letade efter ett svar som var sant eller falskt, utan istället fokuserade på 
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tolkningen av data. Det är också något som det hermeneutiska synsättet motiveras för (Robson, 

2011).  

3.1 Förstudie 

För skapa förståelse för faktorerna bakom dilemmat i studien ansåg författarna att det behövdes 

mer kunskaper inom ämnet. Det resulterade i att det krävdes en gedigen förstudie som handlade 

om att samla på sig ytterligare information och bredda kunskaper gällande vårdsystem, lagar 

och regler samt riktlinjer och rutiner. Förstudien utfördes därför genom två olika typer av 

intervjuer vid tre tillfällen. Först utfördes två stycken semistrukturerade intervjuer, den ena med 

Kalevi Pessi och den andra med Anne Olmarker. Därefter genomfördes flera små 

ostrukturerade intervjuer på en nordisk vårdkonferens, Vitalis. Alla författarna medverkade för 

att tillsammans skapa förståelse och kunskap inom ämnet informationssystem inom vården.  

I samband med intervjuerna fick författarna tillgång till, för studien, värdefullt material från 

intervjuobjekten. Dessa material var bland annat Västra Götalandsregionens riktlinjer och 

policys samt interna dokument i form av regler och rutiner från Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Författarna fick också tips på ytterligare forskningsmaterial och 

konferenshandlingar samt fler lagar och myndigheter. Detta för att bearbeta det teoretiska 

ramverket ytterligare. 

Vid urvalet av respondenter för intervjuerna använde författarna sig av snöbollsmetoden. 

Genom att sprida information om studien hos författarnas befintliga kontakter lyckades 

intervjuobjekten nås och författarna fick kännedom om vårdkonferensen. Enligt Robson (2011) 

handlar snöbollsmetoden om att använda en kontakt som informant för att identifiera andra 

personer som kan vara till nytta för studien.  

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

En av de kvalitativa forskningsintervjuformerna som finns är en semistrukturerad intervjuform, 

vilket innebär att intervjun varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär 

(Kvale, 1997). Genom att använda sig av en semistrukturerad intervju genomförs en 

intervjuguide som fokuserar på ett eller flera teman som omfattar förslag till frågor för 

intervjun. 

Innan intervjuerna förberedde sig författarna genom att studera de områden som 

intervjuobjekten har kunskaper och arbetslivserfarenhet ifrån. Detta för att ha goda 

förutsättningar för intervjutillfällena samt för att få rätt utfall. Författarna skapade frågor efter 

en strukturerad intervju och dessa var formulerade i öppen form som inte skulle få ett givet svar 

(Robson, 2011; Recker, 2013). Under intervjuernas gång ändrades istället planen till att bli 

semistrukturerade, detta för att det blev en annan inledning än planerat. Till följd av att låta 

intervjun bli som ett samtal lär intervjuaren känna den intervjuade bättre, detta genom att 

erfarenheter, känslor och förhoppningar lättare framhävs (Kvale, 1997). Intervjuobjekten 

började berätta om sitt arbete inom området, vilket ledde till följdfrågor och på så sätt fick 

författarna indirekt svar på de i förväg förberedda frågorna. Kvale (1997) anser vidare att inom 

kvalitativa intervjuer finns det inga speciella regler att förhålla sig till, detta sågs som en fördel 

för studien eftersom intervjuernas upplägg blev omstrukturerade efter hand. 

För att komma i kontakt med rätt personer gällande studiens frågeställning kontaktades Kalevi 

Pessi, docent vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs Universitet. Pessi ansågs kunnig 

inom ämnet för studien då intresse väcktes efter hans vetenskapliga publikationer och 

kompetens inom hälsa och sjukvård med inriktning på IT. Författarna fick även kontakt med 
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Anne Olmarker som är chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Även 

Olmarker ansågs vara kunnig inom studiens ämne då hon arbetar med säkerhetsfrågor kring 

vårdsystemen samt att hon har lång arbetslivserfarenhet som läkare. Båda intervjuerna utfördes 

på intervjuobjektens respektive arbetsplats.  

3.1.2 Ostrukturerade intervjuer 

Förstudien bestod även av flera mindre ostrukturerade intervjuer under konferensen om IT i 

vården, Vitalis, som hölls på Svenska Mässan i Göteborg. Dessa utfördes genom att författarna 

undersökte och jämförde flera olika system som används i vården. Författarna fick se hur 

systemen fysiskt fungerar och spontana frågor ställdes för att få reda på ytterligare information 

om vårdsystemens begränsningar gällande patientjournaler. Författarna närvarade på 

föreläsningar om IT i vården och övriga frågor ställdes till sakkunniga inom studiens område. 

Alla små intervjuer sammanställdes till en som avsåg hela konferensen och enligt författarna 

var detta endast i syfte för att utöka förstudien till forskningsområdet. På så sätt skedde en 

ostrukturerad intervju. 

3.1.3 Etik i intervjuer  

Det är viktigt att förhålla sig till etiska riktlinjer vid en kvalitativ forskningsintervju (Kvale, 

1997) och detta gjordes i studien då intervjuobjekten tillfrågades om tillåtelse till publicering 

av namn, yrkesroll samt titel. Detta är, enligt Recker (2013), en rättighet som den intervjuade 

har eftersom den istället skulle kunna kräva sekretess och anonymitet. Intervjuobjekten tillät 

författarna att ta med alla uppgifter och författarna vill påstå att det stärkte studiens bidrag. De 

ostrukturerade intervjuerna som utfördes innehöll spontana frågor och där togs inte objektens 

uppgifter med.  

Respondenterna i de ostrukturerade intervjuerna blev inte tillfrågade att medverka i studien. 

Vid undersökning av olika system frågade inte heller författarna om producenterna till systemen 

godkände att delta i studien. Av dessa anledningar valde författarna att anonymisera det 

transkriberade materialet.  

3.2 Enkätstudie 

Det kvalitativa verktyget, enkäter, ansågs vara bäst lämpat för studien för att undersöka attityder 

och etik hos vårdanställda. Enkäternas fokus var därför inte att framföra statistiskt resultat utan 

empirin skulle användas för att tolka och jämföra olika situationer (Robson, 2011). På så sätt 

konstruerades frågorna i den form så att författarna skulle få mer kunskap kring attityder av 

vårdpersonals inställning till olovlig läsning av patientjournaler. Detta motiverade författarna 

ytterligare till att använda sig av det kvalitativa metodvalet.  

Enkäten som skickades ut ansåg författarna som känslig eftersom den behandlade delvis frågor 

om brott på arbetsplatsen. Därför gjorde författarna det möjligt för respondenterna att besvara 

enkäten på två olika sätt genom utskrivna enkäter eller en webbaserad enkät. Detta i syfte för 

att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt för att svara sanningsenligt.  

Enkäten utformades med slutna frågor, detta för att respondenterna skulle känna förtroende för 

studien och vilja svara så sanningsenligt som möjligt. Det ställdes 10 slutna frågor och med tre 

olika scenarier som respondenten skulle förhålla sig till. På enkäten var 11 svarsalternativ 

skalenliga i syfte för att försöka få fram åt vilket håll och i vilken utsträckning som respondenten 

ansåg vara bäst svar. Svaren sammanställdes och omformulerades till verkliga svar. För 

fullständig enkät, se Bilaga 1.  
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Författarna var noga med att undersökningen inte skulle ta mer än 5 minuter att besvara och på 

grund av det bearbetades utformningen av frågorna mycket noggrant. För att säkerställa att 

enkäten inte tog längre tid än vad som önskades användes en testpilot för undersökningen. 

Denna testpilot fick efter enkäten komma med kommentarer om vissa frågor eller scenarier som 

skulle bearbetas ytterligare för att förtydliga. Detta ledde därför till att en förklaring av 

begreppet obehörig fick tilläggas både i den utskrivna enkäten och på internet.  

3.2.1 Urval av respondenter 

Författarna kontaktade flera olika vårdinrättningar i Västra Götalands län för att fråga om det 

var okej att lämna ut anonyma enkäter. De utskrivna enkäterna lämnades bland annat ut på 

offentliga sjukhus, privatsjukhus samt kommunala vårdcentraler. De webbaserade enkäterna 

skickades ut via mail till vårdanställda hos olika vårdinrättningar, också inom Västra Götalands 

län. Författarna ansåg att det var en god avgränsning för studiens omfattning.  

Av de fysiska enkäterna lämnades det ut 60 enkäter varav 44 stycken svarade. I webbenkäterna 

som skickades ut nådde 40 varav 17 stycken svarade. Detta innebar att enkäterna som var i 

utskriven form gavs bäst resultat procentmässigt. Totalt blev svarsresponsen för studien 61%. 

3.2.2 Etik i enkäter 

Eftersom studien grundade sig på etik och moral kring personalen som arbetar med 

informationssystem inom vården, var en del etik-koder att beakta inför utformandet av studien. 

Framförallt var utformningen av enkäterna som skickades ut viktiga. Författarna försökte vara 

tydliga med att det var frivilligt att besvara, ingen var tvungen att ställa upp och ingen 

information undanhölls för studiens syfte (Robson, 2011).  

Författarna ville få respondenterna att känna sig så bekväma som möjligt med tanke på frågor 

om brott på arbetsplatsen. Därför kunde respondenterna välja att svara genom en utskriven 

enkät eller via en webbaserad enkät. Även om anonymitet är ett krav för enkäter (Robson, 2011) 

ville författarna förtydliga detta ytterligare till respondenterna för att de skulle känna förtroende.  

Med fokus på anonymiteten valde författarna att utforma en av frågorna i enkäten subjektivt: 

Hur lång erfarenhet anser du att du har inom vården? Denna fråga formulerades utifrån att 

ingen skulle bli utpekad på arbetsplatsen. Med detta menar författarna att om enkäten skickades 

ut till en avdelning där det jobbar ett tiotal personer skulle det leda till att svaret lättare 

identifieras och härledas till en individ. Eftersom enkäten fokuserades på anonymitet valde 

författarna att motivera denna fråga på detta subjektiva sätt.  

Författarna utformade inte enkäten på så sätt att göra det tydligt för respondenten att olagligt 

beteende kommer tas vidare. Enligt Robson (2011) ska detta vara tydligt, om det är känt att 

lagar kan brytas och om det kommer att tas vidare. Eftersom författarna inte tydliggjorde detta 

gjordes ingenting med resultatet från enkäten förutom denna studie. Trots att enkäten 

resulterade i att vissa respondenter hade eller skulle kunna tänka sig att bryta mot 

patientdatalagen var studiens syfte endast att få fram attityd och etiska förhållningssätt kring 

lagar och begränsningar i vårdsystemen. Även om författarna skulle välja att gå vidare med 

detta skulle det ändå krävas ytterligare information kring omständigheterna för respondenternas 

enskilda svar. Dessutom genom enkäternas anonymitet skulle det vara omöjligt för författarna 

att identifiera vem som gjort vad.  
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3.3 Analys av insamlat material 

För att analysera förstudiens resultat transkriberades materialet direkt efter respektive 

intervjutillfälle. Vid de semistrukturerade intervjuerna fick intervjuobjekten förfrågan om att ta 

del av det transkriberade materialet för godkännande, vilket ingen hade behov av. Under de 

ostrukturerade intervjuerna ställdes ingen kontrollfråga för deltagandet i studien därför valde 

författarna att anonymisera dessa. Detta för att inte gå emot de etiska riktlinjer som finns om 

kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Sammanställningen av hela förstudien gjordes först enskilt 

för varje intervju, därefter utfördes en form av meningskoncentrering som dataanalysmetod 

(ibid). Det som valdes ut var den fakta som ansågs för studien relevant. För att redovisa 

förstudiens resultat kategoriserades data enligt patientjournaler, loggranskning, rutiner och 

policys samt spärr av journal. På så sätt kunde resultatet analyseras för att besvara ena delen 

av studiens fokus som visas i den vänstra triangeln i Figur 2-1.  

Enkäterna som skickades ut fysiskt sammanställdes genom Excel och diagram skapades utefter 

svar som vidare var relevanta för studien. Den webbaserade enkäten utfördes genom Google 

Forms enkät men sammanställdes inte genom den lösningen som Google erbjuder. Författarna 

valde istället att exportera uppgifterna till Excel för att sammanföra resultatet med de fysiska 

enkäterna. I sammanställningen av diagrammen avrundades procenttalen till närmsta heltal. 

Eftersom studien i flera frågor sammanställts till tre verkliga svar kan det ha resulterat i att 

diagrammens procenttal totalt inte uppnått exakt svarsrespons och kan därför differera med 

några decimaler.  

Dataanalysens syfte innebar att, utifrån enkätens empiri jämföra och hitta samband mellan 

identifierade faktorer. Därför kategoriserades först frågorna från enkäten, och sedan svaren, för 

att kunna hitta dessa samband. Sambanden som identifierades valde författarna att använda som 

kategorier för att analysera resultatet mer ingående. Resultatet delades upp i kategorierna 

erfarenhet, arbetsplats och brottslig handling. Detta gjordes för att kunna tolka bakomliggande 

beteenden hos vårdpersonal och dess etiska förhållningssätt kring vårdsystemen. För att tydligt 

identifiera de klara sambanden i kontexten gjordes en konceptkarta över studiens resultat. 

3.4 Metodreflektion 

Tack vare den förstudie som gjorts kunde författarna bredda kunskaperna genom både 

konferensen och intervjuerna. På så sätt kunde mer teoretisk bakgrund och ramverk byggas, 

eftersom kunskaperna blev större och mer detaljerade. Detta ses som en stark nytta för studien.  

Eftersom författarna av studien förberedde intervjutillfällena på ett strukturerat intervjusätt, 

blev det en oväntad vändning när inte någon av intervjuerna blev som planerade. Intervjuerna 

inledde med att författarna berättade om studien och sitt fokusområde, därefter fick 

respondenten presentera sig själv och sitt arbete. Detta ledde till att respondenten berättade om 

sitt arbete med studiens område, på så sätt blev flera frågor redan besvarade och resulterade i 

att andra frågor ställdes. Även om intervjuerna fick oväntade vändningar blev ändå resultatet 

till det bättre. Tack vare att respondenterna själva berättade mycket om det efterfrågade ämnet 

fick författarna mer information och kunskaper kring forskningsområdet än vad tidigare hade 

förväntats.  

En risk att beakta som haft stor betydelse för enkäten är respondenternas rädsla för enkätens 

känslighet. Författarna ville belysa att de skulle vara helt anonyma. Det fanns dock en risk att 

respondenterna ändå inte fick förtroende för studien. Detta skulle kunnat resultera i att svaren 

inte blev helt sanningsenliga, just för att enkätens frågor och svar är känsliga. För att stärka 

känslan av anonymitet för respondenterna valde författarna att samla in de fysiska enkäterna i 
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en försluten låda. Författarna tror inte, om någon brutit upp lådan och läst enkäterna, att det 

hade varit risk för enkäternas svar att läcka ut. Detta eftersom enkäterna i sig var totalt anonyma 

och till viss del subjektiva. Lådans utformning tog författarna ändå beslut på för att höja nivån 

av respondenternas förtroende för studien. 

Utifrån empiriskt material från enkäten visade sig en fråga ha oväntat utfall. Frågan var Vad 

anser du om att läsa andras journaler utan behörighet om det är en akutsituation? Detta 

misstänkte författarna att det berodde på en eventuell felformulering av frågan. En utveckling 

eller förklaring hade kunnat förtydliga för respondenterna vad frågan avsåg. Frågan skulle 

kunnat förtydligas vid en repetition av studien. 

Angående enkäten trodde författarna i förväg att enkäten på internet skulle ge bäst 

svarsfrekvens. Det visade sig att de som svarade på utskrivet papper hade större andel 

respondenter och detta gick alltså emot författarnas spekulationer. Detta skulle kunna tyda på 

att det är lättare att svara på en så pass känslig enkät fysiskt än elektroniskt.  

3.4.1 Värderingsgrund 

Studien visade att ett resultat som togs fram skulle kunna generaliseras på sjukhus och 

vårdcentraler i Sverige, detta grundar författarna på att alla vårdinrättningar i Sverige byggs på 

Sveriges Rikes lag. Trots att studien tog del av dokument från Västra Götalandsregionen bygger 

dessa på Sveriges lagar och på så sätt blir det applicerbart på fler vårdenheter. Enligt Bryman 

och Bell (2013) handlar generaliserbarhet om att studien ska vara så representativ som möjligt, 

vilket författarna vill påstå att denna studie var. Även överförbarhet uppnås genom detta, dock 

skulle det kunna finnas viss differens gällande rutiner för loggranskning mellan olika landsting 

och vårdinrättningar. Överförbarhet handlar om bedömningen att kunna överföra resultaten till 

en annan miljö (Bryman & Bell, 2013). Författarna vill tro att det går, detta för att lagar och 

regler är detsamma över hela landet. Däremot skulle resultatet avvika något då författarna 

endast granskat policys och riktlinjer som avser Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. På så sätt skulle andra landsting och sjukhus ha andra policys och 

riktlinjer, framförallt gällande loggranskning.  

I det avseende att författarna har gjort studien tillförlitlig har författarna säkerställt att 

forskningen gjorts enligt de regler som finns (Bryman & Bell, 2013; Robson, 2011). Det innebär 

även att författarna rapporterar resultatet till de personer som varit en del av studien. För att 

säkerställa att studien som gjorts är tillförlitlig har författarna förhållit sig till de etiska regler 

och riktlinjer som finns vad gäller enkäter och intervjutillfällen. Allt insamlat material till 

studien har transkriberats, vilket visar på att inget av materialet är omgjort. Efter studien har 

den färdigställda rapporten skickats till alla som varit en del av den. 

I studien ska det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar som ingår i 

forskningsprocessen. För att bedöma kvaliteten på studien ska kollegor fungera som granskare 

under studiens gång eller när undersökningen är färdig (Bryman & Bell, 2013). För att inte 

utelämna något har författarna förtydligat alla delar för att framhäva hur studien gått till. Detta 

för att skapa pålitlighet och få en rättvis bedömning. Enligt Bryman & Bell (2013) ska det vara 

uppenbart att författarna inte medvetet har med egna värderingar för att påverka utförandet och 

slutsatserna från studien och det har författarna tänkt på. Enkäterna som gjorts har byggts upp 

av slutna frågor, detta för att respondenterna i så liten utsträckning som möjligt inte skulle 

påverkas av andras svar. Under intervjutillfällena var de frågeställningar och riktlinjer som 

författarna genomarbetade, just för att inte formulera frågorna genom någon speciell vinkel. 

Detta för att intervjuobjektet själv skulle svara på frågan.  
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Äkthet handlar om att ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som människor som 

varit med i studien har uttryckt (Bryman & Bell, 2013). Författarna har lagt tid på att få 

respondenterna att känna sig så anonyma som möjligt. Detta för att skapa ett förtroende för 

författarna. Genom att få ett högt förtroende från respondenterna ökar sannolikheten för så 

sanningsenliga svar som möjligt.  

3.4.2 Alternativa datainsamlingsmetoder 

Författarna ansåg att enkätundersökning var bäst lämpat för studiens omfattning och fokus. 

Därför skulle inte många andra metoder fungera på grund av den anonymitet som krävs i studien 

och framförallt med hänsyn till lagar och förordningar. En möjlig metod hade däremot varit 

djupintervjuer. Att använda sig av djupintervjuer som datainsamling istället för att skicka ut 

enkäter hade kunnat vara ett alternativt metodval (Robson, 2011). Däremot skulle inte lika 

många respondenter kunna jämföras och det skulle ta mycket tid. Detta skulle också kunnat 

resultera i icke sanningsenliga svar, just för att djupintervjuer inte blir lika anonyma. Det hade 

också kunnat resultera i ett helt annat resultat än vad författarna kommit fram till. Författarna 

tror inte att lika många hade erkänt att de tagit del av eller tittat i någon annans journal utan 

behörighet. Det hade också kunnat resultera i ett helt annat resultat då författarna tror att inte 

lika många hade erkänt olovlig läsning.  

En vidare fördjupning inom området hade kunnat göras genom djupintervjuer (Robson, 2011) 

som komplement till enkäterna. Det skulle varit intressant att ställa följdfrågor till 

respondenterna om orsaker som ligger bakom ett eventuellt olovligt intrång i patientjournaler. 

Detta för att stötta empirin från enkäterna ytterligare. En risk med detta är också att det hade 

kunnat resultera i ett icke sanningsenligt resultat som är svårt att stärka och motivera. 
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4 Resultat & analys 

I detta kapitel redovisas resultat från insamlad empiri och analys av resultatet. Det har utförts 

en omfattande förstudie i form av tre intervjuer som hölls med Kalevi Pessi, Anne Olmarker 

och ett flertal anonyma sakkunniga på vårdkonferensen, Vitalis. Studien utfördes vidare med 

en enkät som skickades ut till diverse vårdenheter i Västra Götalands län. 

Först kommer författarna att redogöra för förstudien som redovisats i Figur 2-1 i den vänstra 

triangeln. Efter förstudien analyseras den andra triangeln, enkätundersökning och etik. Efter det 

redogörs för dilemmat som belyses i figuren.  

4.1 Förstudie 

Enligt Pessi (2016) har säkerheten inom vård och omsorg fått ett stort fokus. Vården idag är 

mycket beroende av att få rätt information på rätt tid och plats. Att det också ska finnas en 

balans för informationssäkerhet anses vara en svår fråga att lösa. Säkerheten är mycket långt 

gången vilket leder till att tillgängligheten stryps.  

När patientdatalagen kom 2008 förekom det ökad rädsla bland vårdpersonal och de blev mycket 

försiktiga med vem som läste vilken journal (Olmarker, 2016). Det var vanligt att lagen 

vantolkades till att personalen inte fick göra någonting.  

Gällande brott mot patientdatalagen, om att obehöriga läser journaler, har det uppdagats två 

brott under de två år som Olmarker har arbetat med frågor inom informationssäkerhet på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Olmarker, 2016). Det innebär att det inte är många som har 

blivit upptäckta under dessa år. Ute på sjukhusen tror Olmarker att det finns en hög medvetenhet 

om gränserna för obehöriga intrång.  

Om det skulle vara så att det endast är ett fåtal som upptäcks spekulerar författarna i att fler 

patienter kan ha fått sina journaler lästa utan att veta om det. Det skulle kunna innebära att 

information om patienter har tagits del av felaktigt men som inte blivit känt hos den utsatte 

patienten eller cheferna i vården.  

För att skilja på behandlande personal och icke-behandlande personal går det att skapa spärrar 

för att förhindra att icke-behandlande personal inte ska ha tillgång till information om patienter 

som de inte behandlar (Pessi, 2016). Dessa spärrar kostar dock mycket att implementera och 

när det kommer till säkerhet inom vården är den mänskliga faktorn den mest osäkra. Detta 

eftersom den kan ske både medvetet och omedvetet från en individ (ibid). Den medvetna 

mänskliga faktorn är mest farlig eftersom den kan bidra till mycket stora konsekvenser för 

känslig information inom vården.  

Behörigheter i vårdsystemet på Sahlgrenska Universitetssjukhus, Melior Syslog, bestäms 

beroende på vilken avdelning personen jobbar på och grundar sig på vilken yrkeskategori 

personen tillhör (Olmarker, 2016). Enligt patientdatalagen ska det finnas nivåer av lager för att 

skydda journalerna ytterligare från intrång och vidare läsning. Dessa lager är skyddade i 

systemet på Sahlgrenska. Olmarker (2016) anser inte att kraven eller begränsningarna är för 

höga. Därför borde det vara lätt att leva upp till kraven och begränsningarna. I systemen kan en 

journalgranskning göras genom att se i en journaltext vem som varit inne när och ändrat.  

Om spärrarna kostar mycket och den mänskliga faktorn är den mest kritiska (Pessi, 2016) tänker 

författarna att det inte skulle göra tillräckligt mycket nytta i förhållande till kostnaderna.  
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Ett flertal granskade system från Vitalis (2016) visar att vårdsystem anpassas efter vårdenhetens 

behov. Det är vanligt att det finns behörighetskontroll vid inloggningen antingen genom ett kort 

som identifierar användaren eller genom vanlig inloggning. Beroende på vilken behörighet den 

användaren har, påkopplas olika moduler som är anpassade efter olika yrkesnivåer, till exempel 

sjuksköterska, läkare eller administration (ibid).  

4.1.1 Patientjournaler 

För att förstå begränsningarna med patientjournaler kan en liknelse göras med en skattkista. 

Skattkistan likt informationssystemet är fylld i form av patientinformation (Olmarker, 2016). 

Som vårdanställd har man nyckel till skattkistan men det innebär inte att det är okej att ta del 

av skatten. Informationen om patienter finns skriven i patientjournaler som kan anses svårt att 

hålla sig ifrån. Patientjournalerna kan, ur läkarnas perspektiv, skyddas för mycket vilket skulle 

betyda att säkerheten av den känsliga informationen går före att rädda liv (Pessi, 2016). 

4.1.2 Loggranskning  

Loggranskning sker varje kalendermånad på Sahlgrenska (Olmarker, 2016). Vid en 

loggranskning granskas 10% av de anställda på varje avdelning. Ansvarig chef gör därefter en 

bedömning om loggarna känns rimliga. Om personalen som granskas inte varit i tjänst då 

journaler lästes, om patienten har samma efternamn som personalen eller om patienten har en 

särskilt ställd diagnos som skulle kunna vara av intresse. Om det sker misstankar om att 

personal utan behörighet, alltså inte i vårdrelation, granskat patientjournal ska närmaste chef ta 

beslut om att ta det vidare eller ej. Om chefen tar detta vidare finns en grupp för digitala intrång 

på Sahlgrenska. Det är en grupp på tre personer plus en jurist som sköter utredningen. Om det 

är någonting som misstänks hos en anställd får allt gås igenom i den misstänktes historik.  

Denna loggranskning har gjort att många känner sig rädda. Enligt Olmarker (2016) är hon väl 

medveten om det och det har arbetats med att få personalen att inte känna sig rädda av att ta del 

av information om patienter.  

En intressant aspekt tycker författarna är vad som händer om en vårdanställd skulle ha ett 

vanligt förekommande efternamn. Författarna tänker att det skulle blir svårt att kontrollera alla 

patientjournaler en vårdanställd har läst i ett sådant läge. När det gäller berömda personer tror 

författarna att det skulle kunna bli svårt att kontrollera för en chef i vården. Det finns otroligt 

många namn som chefen i så fall skulle behöva kontrollera i loggranskningarna. 

4.1.3 Rutiner och policys 

För att öka skyddet av patientjournaler skrivs det på Sahlgrenska Universitetssjukhuset avtal 

vid nyanställning för att säkerställa att den nya medarbetaren är medveten om och godkänner 

vilka riktlinjer och policys som finns (Olmarker, 2016). Det förekommer inga återkommande 

avtal som påminner personalen om att förhålla sig till reglerna som finns. Däremot finns 

riktlinjerna och policys tillgängligt för alla på sjukhusets intranät.  

För två år sedan infördes rutiner för att efterfölja patientdatalagens krav på Sahlgrenska 

(Olmarker, 2016). Dessa rutiner är också tillgängliga för alla medarbetare på sjukhusets 

intranät. Vid införandet av rutinerna hade Sahlgrenska seminarier för alla chefer och 

avdelningar för att informera om detta.  
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4.1.4 Spärr av journal 

Ett nytt lagförslag vill uppmana patienten att spärra den information han eller hon inte vill dela 

med sig till andra vårdgivare (Pessi, 2016). Återstående av det som står i journalen ska finnas 

tillgänglig för den vårdgivare som behandlar patienten. Idag är det inte på detta sätt. Patienter 

måste aktivt ge sitt medgivande för att en vårdgivare ska kunna läsa journalen, i annat fall är 

den spärrad (ibid). Om en journal är spärrad får obehörig personal upp ett meddelande om att 

journalen är spärrad. Vid exempelvis en akutsituation ska vårdpersonal ändå kunna få tillgång 

till informationen som är spärrad. Därför går spärren att kringgå i systemen. Systemen litar på 

så sätt alltid på att endast behörig användare går vidare från spärren (Vitalis, 2016).  

Olmarker (2016) tycker att det är bra att möjligheten finns för patienten att spärra journaler. 

Just för att det är bra att kunna spärra känslig information. Däremot anser hon att det är en risk 

som medföljer om uppgifter är spärrade då nödvändig information kommer blockeras och det 

kan påverka vårdbehandlingen.  

4.2 Enkätundersökning 

I detta avsnitt redogörs och analyseras svaren som respondenterna gett på enkäten. Svaren har 

kategoriserats utefter olika ämnen som författarna ansett vara relevanta för studien.  

4.2.1 Arbetsplats 

Utifrån genomförd enkät på olika vårdinrättningar i Västra Götalands län har följande empiri 

insamlas. Totalt har 61 stycken svarat på enkäten och 49% av respondenterna arbetar på 

sjukhus, 23% på vårdcentral samt 28% arbetar med annat inom vården. Annat kan exempelvis 

innebära hemsjukvården, omsorgsförvaltning alternativt om inte respondenten vill gå ut med 

arbetsplats. Denna fråga ställdes som allmän i början och var inte obligatorisk.  

Den största delen av respondenterna har svarat att de arbetar på sjukhus, alltså 49%. En faktor 

som författarna ville undersöka med enkäten var om attityden hos personaler skiljer sig mellan 

olika typer av vårdinrättningar.  

Resultatet från studien visar på att de som arbetar på sjukhus har en betydligt större procentandel 

jämfört med vårdcentral, 46% mot 21%, för de som vet eller misstänker att en kollega eller 

bekant har tittat i en patientjournal felaktigt. Det skulle kunna betyda, enligt författarna, att det 

är mer accepterat på sjukhus att läsa journaler felaktigt. Vårdcentraler hade en betydligt mindre 

andel som vet om någon som har läst men författarna resonerar ändå kring att personal på 

undersökta arbetsplatser håller varann om ryggen. Samtliga respondenter i studien har svarat 

att de inte vet om någon blivit påkommen och det finns alltså inget samband till arbetsplats.   

4.2.2 Erfarenhet 

En generell fråga i enkäten handlade om erfarenheten i vården. Frågan ställdes så att 

respondenten skulle svara hur lång erfarenhet den själv anser att den har. På frågan svarade 

56% att de har väldigt lång erfarenhet, 33% svarade att de har medellång erfarenhet och 

resterande 11% anser att de inte har lång erfarenhet inom vården.  

Attityden mot att läsa andras journaler utan behörighet oberoende av erfarenheten svarar 

majoriteten, 84%, att det är fel. Endast 3% anser att det är mer än okej att läsa medan 13% anser 

att det är ganska fel. Författarna tolkar därför att respondenterna över lag inte är helt emot att 

läsa journalerna felaktigt.  
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Den intressanta skillnaden mellan erfarenheterna är att de med längst erfarenhet verkar vara 

mycket mer emot att läsa andras journaler jämfört med de som har medel-lång och kort 

erfarenhet. Efter de högre kraven som Olmarker (2016) införde för två år sedan är det endast 

två vårdanställda som har uppdagats på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Det tillsammans med 

detta resultat från enkäten tyder på att det borde vara flera som begår brott. Det skulle innebära 

att fler fall än dessa två borde finnas i loggranskningarna som görs.  

Enligt Figur 4-1 framgår det tydligt att de med lång erfarenhet är mer emot att läsa andras 

journaler utan behörighet. Detta till skillnad från de som har kort eller medellång erfarenhet där 

bara 70% anser att det är fel. Trots att det ändå är majoriteten som anser att det är fel i samtliga 

kategoriseringar är det ändå en större andel av de med lång erfarenhet som inte tycker det är 

okej, tolkar författarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om de flesta anser att det är fel att läsa journaler obehörigt tror ändå respondenterna att 

det förekommer i stor grad emellanåt och flera av dem erkänner att de har ändå läst någon 

annans journal utan giltig anledning.  

4.2.3 Medveten om brottslig handling 

För att ta reda på attityden mot att läsa journaler utan behörighet hos vårdanställda ställdes en 

fråga om rätt eller fel. Där svarade 84% av respondenterna att det är fel att läsa journaler utan 

behörighet. 13% anser att det är ganska fel och 3% tycker att det är rätt att läsa journaler utan 

behörighet. Denna fråga ställdes igen fast med åtanke vid en akutsituation. Det blev inget 

övervägande svar åt rätt eller fel då 34% anser att det är fel och 30% anser att det är rätt. 

Resterande 36% anser varken rätt eller fel vid akutsituationer.  

Detta analyserar författarna om och konstaterar att skillnaden mellan en ”vanlig” vårdsituation 

och vid akutsituationer är att attityden ändras. Vid akutsituation verkar fler av respondenterna 

tycka att det är okej att läsa. Det verkar alltså vara mer okej att läsa annans journal i en 

akutsituation, frågan kan dock vara felställd och på så sätt ha misstolkats av respondenterna. 

Det ställdes en fråga för att ta reda på om hur beteendet är om en vän till respondenten skulle 

be denne att läsa en patientjournal. Då ställde sig majoriteten, 82% till nej, 16% hade kunnat 

tänka sig att gå in och läsa och resterande 2% är osäkra.  

Figur 4-1 Enkätsvar: "Vad anser du om att läsa andras journaler utan behörighet?" 
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Trots att majoriteten anser att det är fel är det ändå 16% som hade kunnat tänka sig gå in att 

läsa för vännens skull. Detta tyder, enligt författarnas tolkning, på att tendenser finns att utföra 

tjänster åt andra och ändå begå ett obehörigt intrång.  

Respondenterna fick relatera till sig själva och det ställdes en fråga om vad de skulle tycka om 

någon annan tittar i deras egen journal utan att vara i en vårdrelation. Där svarar 90% av 

respondenterna att de tycker att det är fel, 3% svarar att de tycker att det är okej och 7% anser 

att det är ganska fel att någon annan tittar i ens journal utan behörighet. Detta tror författarna 

beror på att det är jobbigare att relatera det till sig själv och det är därför något intressant att 

några av respondenterna kan tänka sig att läsa någon annans men inte tillåta någon annan att 

läsa deras journaler. 

Vad respondenterna tror om hur ofta det förekommer att obehöriga läser patientjournaler svarar 

34% att de tror att det förekommer emellanåt. 10% tror att det ofta förekommer ofta, 30% tror 

att det förekommer sällan och 26% att det inte alls förekommer att man läser andras journaler. 

4.2.3.1 Erkännande 

I enkäten ställdes ett påstående som respondenterna fick svara på om det stämde in eller ej. 

Påståendet var: ”Jag har läst någon annans journal felaktigt”. Där svarade 70% av 

respondenterna svarat att de inte har läst någon annans journal felaktigt. 10% påstår att det kan 

ha hänt och 20% erkänner att de har läst någon annans journal felaktigt.  

Påståendet som ställdes i enkäten visade vissa tendenser på att det förekommer på 

vårdinrättningarna. Detta anser författarna är något som vid loggranskningar borde uppdagats.  

Några av respondenterna har svarat på mitten av linjen i enkäten, men övervägande åt att 

påståendet stämmer. Det har tolkats som att det skulle kunna ha hänt att respondenten läst en 

journal felaktigt. De skulle kunna vara ett tecken, anser författarna, på att respondenten inte helt 

vågar erkänna för att den är medveten om att det är fel. För att analysera svaret dras paralleller 

in med koppling till erfarenhet inom vården. Se Figur 4-2  

Figur 4-2 Enkätsvar: ”Jag har läst patientjournal felaktigt” i förhållande till 

erfarenhet 
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Med koppling till längden erfarenhet inom vården visar Figur 4-2 att vårdanställda med lång 

erfarenhet erkänner helt 15% och delvis till 12%. Detta till skillnad från vårdanställda med kort 

erfarenhet där hela 43% anser att påståendet stämmer in på sig själva.  

En hypotes författarna hade tidigt i studien var om att de med lång erfarenhet har haft längre tid 

inom yrket att olovligt läsa patientjournaler i förhållande till de med kort erfarenhet. Det visar 

sig i Figur 4-2 att hypotesen inte bekräftades, utan istället motbevisades. De anställda med lång 

erfarenhet verkar bättre förhålla sig till regler.  

4.2.3.2 Scenarier 

I enkäten ställdes ett antal scenarier för att bli mer gripande och mer verklighetsbaserade. 

Scenarierna som ställdes var följande:  

1. En av dina närmsta vänner har tagit prover och blir akut kallad till sin läkare efter att 

provsvaren kommit. Din väns magkänsla är att läkaren sett något mycket illa på provsvaren. 

Din vän ringer dig tidigt en morgon och är mycket orolig. Läkartiden är inte förrän imorgon 

eftermiddag. Du vet att du har möjlighet att läsa din väns journal trots att du inte har 

behörighet. Läser du journalen?  

2. En familjemedlem till dig har varit med om en trafikolycka och är allvarligt skadad. Som 

anhörig är du bortkopplad från vården av personen, men du förstår ganska snart att det står 

mer i journalen än vad läkarna säger. Läser du patientjournalen? 

3. En av landets kändisar som du läser om i tidningen och i sociala medier har varit hos läkaren 

på mottagningen du arbetar på. Du träffar hen i korridoren och hen ser inte alls ut att må bra. 

Du som vårdpersonal har behörighet att läsa hens journal, tar din nyfikenhet över och du läser 

journalen? 

På Scenario 1 har 97% av deltagarna svarat att det inte alls är troligt att de läser journalen. 3% 

av deltagarna anser att det är högst troligt att de läser journalen. På Scenario 2 svarade 87% att 

det inte alls är troligt att de skulle läsa patientjournalen, 5% svarade att det är högst troligt att 

de skulle läsa patientjournalen och 8% vet inte hur de skulle göra i situationen. På Scenario 3 

visade alla respondenter, alltså 100% att det inte alls är troligt att de skulle läsa kändisens 

journal. 

I samtliga scenarier svarar respondenterna att de inte skulle läsa journalerna. Angående scenario 

2 som visar på att 5% hade högst troligt gått in och läst om familjemedlemmen, tyder på att 

viljan ändå finns där om att läsa patientjournaler obehörigt. Till skillnad på scenario 3, där ingen 

av respondenterna hade läst om kändisen som kommer in till sjukhuset som patient. Samtidigt 

skulle offentliga personer i vårdsystemen kunna vara lite mer kontrollerade och därför resonerar 

författarna om att smygläsning inte skulle förekomma i samma utstäckning som en icke 

offentlig person. Även om det är låga siffror visar detta tecken på att vårdpersonal skulle kunna 

vara villiga att läsa journaler trots att lagar och regler hindrar.  

4.2.3.3 Påkommen  

Om respondenten vet om en kollega eller bekant har läst patientjournaler trots obehörig har ca 

40% svarat ja eller tror sig känna till någon. Nästan 60% har svarat att de inte vet någon kollega 

eller bekant som har läst någon annans journal. Ingen av respondenterna som känner till någon 

som har läst journaler obehörigt, känner till om personen har blivit påkommen. 

Om respondenten känner till någon som har läst journaler trots obehörig är det 40% som tror 

sig eller vet att en bekant eller kollega har gjort det. Ingen av de som svarat ja på frågan har en 

bekant som blivit påkommen, vad de själva vet. Eftersom det ändå är så pass många som verkar 
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känna till någon som läst utan behörighet är det förhållandevis få som har den attityden till att 

läsa. En vidare analys på denna fråga kan dras om det skiljer sig åt beroende på vårdinrättning. 

Figur 4-3 nedan visar att det finns en skillnad på vårdcentral och sjukhus. Det verkar vara 

vanligare på sjukhus att känna till någon som har läst journaler obehörigt till skillnad från på 

vårdcentral resonerar författarna. Enligt förstudien förekommer det loggranskningar på 

Sahlgrenska Universitetssjukhus och de har blivit hårdare de två senaste åren efter diverse 

händelser. Däremot visar inte resultatet från förstudien hur det går till på vårdcentraler. 

Vårdcentraler i allmänhet, eller just de vårdcentraler som enkäterna skickats ut till, hade kunnat 

vara högre kontrollerade än sjukhusen. Detta är ingenting som i denna studie har kontrollerats 

och jämförts.  

Även om det skulle vara mer eller mindre kontrollerat, är det övervägande fler på sjukhus som 

erkänner att de läst patientjournaler. Detta trots att loggranskningar utförs. Svarsalternativet 

”troligen” har författarna valt att tolka som att respondenten har läst felaktigt, men inte riktigt 

vågar erkänna det. Alternativt att en patientjournal öppnats av misstag. Detta tyder på att 46% 

från sjukhus övervägande har svarat att det hänt och därmed innebär de hälften av vårdanställda 

på sjukhus.  

För att analysera detta vidare har författarna valt att se om det skiljer sig sett till erfarenhet. 

Eftersom anställda på sjukhus har större benägenhet, enligt tidigare resonemang, har författarna 

valt att analysera respondenterna från sjukhus och deras erfarenhet.  

Enligt Figur 4-4 är det fler med kort erfarenhet på sjukhus som vet om någon som troligen läst. 

Författarna tolkar det som att respondenten vet om att någon läst, eller att respondenten 

misstänker det. Om respondenten inte misstänker eller vet om någon tror författarna att 

respondenten borde svarat överhängande nej. Majoriteten av de som har lång erfarenhet känner 

inte till någon som gått in obehörigt i patientjournaler. Samtliga grupper ser ganska likvärdiga 

ut, men det finns en något tydligare bild av de med kort erfarenhet där alltså fler känner till 

personer som har, eller troligen har, läst patientjournaler felaktigt. 

Figur 4-3 Enkätsvar: ”Har du en kollega/bekant som du vet har läst patientjournaler 

felaktigt?” i förhållande till arbetsplats 
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Sammanfattningsvis förekommer troligen smygläsningen av journaler oftare på sjukhus än 

vårdcentraler. Det är dock ingen utmärkande skillnad mellan erfarenheter. 

Resultat som redovisats i detta avsnitt bekräftar hypotesen som författarna hade om att det sker 

mer än vad som uppdagas i media. En anledning till att alla begångna brott av denna typ inte 

polisanmäls skulle kunna ha och göra med att chefen på avdelningen inte vill ta det vidare. 

Författarna spekulerar i att resultatet kan ha fått sitt utfall utifrån att det kan vara svårt för en 

chef på en avdelning att erkänna att en de anställda begått en brottslig handling. 

4.3 Slutkommentarer 

Övergripande kan författarna se att respondenterna inte svarat helt sanningsenligt på enkäterna 

trots anonymiteten. Enkäterna innehåller mycket känsliga frågor och om de inte hade 

anonymiserats hade det kunnat innebära början till ett erkännande av en brottslig handling. 

Författarna misstänker att respondenterna inte svarat ärligt på frågor om respondenten utfört en 

handling eller inte, detta eftersom många av respondenterna svarat mittemellan. Detta har 

författarna valt att tolka som att respondenterna troligen är medvetna om att de utfört en 

handling som inte är accepterad men har svårt för att erkänna det. Det skulle alternativt kunna 

innebära att respondenterna av misstag har gått in i en patientjournal och därmed varit 

omedvetna om brottet som begåtts. 

Det verkar vara flera som känner till att andra har läst journaler utan behörighet, det är ändå 

ingen som känner till någon som blivit påkommen. Det är dessutom flera som erkänner att de 

helt eller delvis varit inne obehörigt på patientjournaler. Det skulle kunna vara därför var tionde 

person av respondenterna ändå tror att det är vanligt att det förekommer inom vården.  

Även om majoriteten av respondenterna håller sig till vårdens regler angående att läsa 

patientjournaler visar ändå vissa respondenter tendenser till att frångå dem helt. Om det är en 

familjemedlem som råkat ut för något finns det några stycken av respondenterna som skulle gå 

in och läsa vid misstanke om dåligt besked. Detsamma gäller om en vän ber dig att läsa sin 

journal, där finns det också några som visar en villig attityd mot att bryta mot lagar och regler 

som skyddar patienters integritet.  

Figur 4-4 Enkätsvar: ”Har du någon kollega/bekant som du vet har läst någon 

annans journal felaktigt?” i förhållande till arbetsplats och erfarenhet 
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5 Diskussion  

Resultatet som redovisats har presenterat respondenternas svar och författarna till studien har 

hittat flera faktorer som har visats sig påverka eller inte påverka situationen inom vården. Detta 

kapitel kommer diskutera dessa faktorer som studien resulterat i utifrån det teoretiska 

ramverket. I slutet av detta kapitel kommer de dragna slutsatserna som författarna kommit fram 

till lyftas fram.  

Studiens frågeställning bygger på det dilemma som författarna belyser i problemdiskussionen 

och sammanfattar i Figur 2-1. I triangeln balanseras förstudien och enkäten vilket resulterar i 

ett etiskt dilemma. Förstudien, med fokus på informationssystem, diskuteras i nästa avsnitt. Den 

högra triangeln i figuren har etik i centrum och enkätens resultat diskuteras senare i detta 

kapitel. Efter detta diskuterar författarna spänningen mellan dessa områden och tar sedan med 

det till studiens slutsatser.  

5.1 Skydd av informationssystem 

Systemen som finns idag ska till viss del skydda obehöriga från åtkomst och internt innebär 

detta att informationen samtidigt inte får blir svårtillgänglig (Västra Götalandsregionen, 2015). 

På grund av detta har författarna sett en möjlighet att skärpa behörigheter ytterligare för att 

skydda patienten på ett så bra sätt som möjligt. Detta skulle dock innebära att patienten blir den 

som löper allra störst risk. Enligt empirin från enkäten visar vårdpersonal tendenser till att 

olovligt läsa patientjournaler. För att förebygga detta i systemen och skydda patienters integritet 

från interna intrång skulle systemen behöva ett ökat skydd (Rindfleisch, 1997; Smith & Eloff, 

1999). Dock enligt principer från Merkow och Breithaupt (2014), finns det inget totalt skydd 

för ett system.  

Systemutvecklingsmässigt kan vårdsystemen idag ses som tillräckligt skyddade med tanke på 

att informationen kan påverka vårdprocessen för varje patient. Det får alltså inte vara för 

begränsat eftersom rätt information behöver finnas tillgänglig vid rätt tid och på rätt plats (Smith 

& Eloff, 1999; Svenska läkarförbundet, 2004; Olmarker, 2016). I värsta fall kan en för 

begränsad lösning riskera människors liv. Informationssäkerheten i system bygger på att en 

balans ska finnas mellan konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet (Magnusson Sjöberg, et 

al., 2012; Merkow & Breithaupt, 2014). I systemen är det också viktigt med spårbarhet, vilket 

är något som används i vårdsystem.  

Patientdatalagen är en lag som är viktig inom vårdens system. Den är till för att skydda patienter 

ytterligare, för det som inte systemen kan begränsa (Sahlgrenska universitetssjukhus, 2014a). 

Utan vårdrelation med en patient får inte den vårdanställde ta del av patientjournaler (Olmarker, 

2016; Patientdatalagen 2008:355; Svenska läkarförbundet, 2004; Sahlgrenska 

universitetssjukhus, 2014a; Sahlgrenska universitetssjukhus, 2016). För att kontrollera att lagen 

följs och eftersom inte vårdsystemen kan begränsas för mycket har det upprättats policys och 

rutiner för loggranskning (Svenska läkarförbundet, 2004; Sahlgrenska universitetssjukhus, 

2014b). Dessa loggranskningar sker på Sahlgrenska Universitetssjukhus en gång i månaden 

(Sahlgrenska universitetssjukhus, 2014b). Även om dessa loggranskningar görs kontinuerligt 

visar enkätresultatet att ingen har blivit påkommen av de som respondenterna känner till som 

olovligt har läst patientjournaler. Detta anser författarna är ett tecken på att fler fall än de som 

uppdagas, sker.  

Idag görs dessutom loggranskningar av närmsta chef på en avdelning (Sahlgrenska 

universitetssjukhus, 2014b). Detta innebär att en chef och en anställd redan har en inarbetad 

relation och ökad förståelse emellan. Genom att känna empati för sina anställda (Statens 
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Medicinsk-Etiska Råd, 2008) kan det leda till att den ansvariga för loggranskningen behandlar 

sin personal annorlunda. Vilket gör granskningen partisk och skulle kunna vara en anledning 

till att inte så många fall blir uppdagade. Detta för att vissa respondenter erkänner olovlig 

läsning i studiens enkätresultat. Därför skulle en mer opartisk granskare kontrollera loggarna 

leda till att fler brott uppdagas.  

Dessutom har vårdpersonal, som sjuksköterskor och läkare, skyldighet att rapportera om 

misstanke finns att någon agerar oetiskt (World Medical Association, 2006; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b). Detta ska göras för att skydda allmänheten och patienternas 

säkerhet. Studien resulterar dock i att otillåten läsning sker inom vården men vanligtvis inte 

rapporteras. 

Eftersom loggranskningarna endast görs under en 24-timmarsperiod från föregående månad på 

10% av medarbetarna på avdelningen (Sahlgrenska universitetssjukhus, 2014b) kan det också 

innebära att all olovlig läsning inte uppdagas. Vid en mer förekommande loggranskning skulle 

möjligtvis fler interna intrång i patientjournaler uppdagas. Detta eftersom det framgick först 

efter fyra år att en sjuksköterska hade läst 375 patientjournaler olovligt  (Kennedy, 2015; 

Westin, 2015). 

Om fler skulle uppdagas i loggranskningarna skulle ökad medvetenhet infinna sig hos 

allmänheten vilket skulle leda till att fler väljer att spärra sin journal. Detta skulle i så fall strida 

mot Läkarförbundets IT-policy (2004) där allmänhetens förtroende inte ska påverkas av 

vårdens IT. Vid ökade loggranskningar skulle samtidigt personalen bli mer medveten om 

granskningarna och genom det kanske leda bort personal från olovlig läsning.  

5.2 Etik i vården 

Diskussionen leder under detta avsnitt in på den högra triangeln i Figur 2-1 Spänningsfältet 

författarna identifierat och författarna resonerar här om resultatet utifrån empirin som samlats 

in genom enkäterna. Avsnittet är strukturerat efter faktorerna som identifierats i studien.   

5.2.1 Arbetsplats 

Resultaten i undersökningen varierar något beroende på om en vårdanställd arbetar på ett 

sjukhus eller en vårdcentral. Vårdyrket kan vara ett yrke som kräver kreativitet eftersom 

vårdpersonal snabbt ska kunna lösa problem som de utsätts för i yrket. Riskerna för att agera 

oetiskt ökar med kreativitet som en egenskap (Gino & Ariely, 2011). I resultatet som studien 

gett ser författarna att de som arbetar på en vårdcentral inte känner till lika många som har läst 

en patientjournal olovligt som en person som arbetar på sjukhus gör.  

Författarna spekulerar i att de som arbetar på en vårdcentral inte behöver använda sin kreativitet 

i yrket till lika stor grad som anställda på sjukhus. Eventuellt är detta för att sjukhuspersonal 

behandlar patienter som har mer akuta tillstånd och individen behöver då lösa problem snabbt 

och effektivt. Det skulle kunna innebära att vårdanställda på ett sjukhus använder det kreativa 

tankesättet mer än vad vårdanställda på vårdcentral gör. Det utvecklade kreativa tänkandet 

innebär att de löper en större risk att agera etiskt fel (Gino & Ariely, 2011). Detta skulle då 

kunna innebära att de som arbetar på ett sjukhus är mer benägna, än vårdanställda på en 

vårdcentral, att begå en brottslig handling.  

5.2.2 Erfarenhet 

Genomgående i studiens resultat tolkar författarna att vårdanställda med medellång eller kort 

erfarenhet har betydligt större benägenhet, än resterande, att läsa patientjournaler olovligt. 
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Alltså löper personer med kort erfarenhet större risk att bryta förhållningssätten som finns inom 

vården. Författarna menar att personer med kort erfarenhet kan tolkas till att vara individer med 

också kortare erfarenhet av livet, denna tolkning har gjorts då studien inte undersöker detta. 

Resonemanget tar stöd i att personer med kort erfarenhet genom livet inte har utvecklat sin 

intuition och därmed inte heller sin gemensamma kunskapsbank som kräver lång erfarenhet 

från både livet och yrket (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008).  

Individer som däremot har utvecklat den gemensamma kunskapsbanken och därmed har 

möjlighet att få dåligt samvete (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008), menar författarna är de 

respondenter som anser att de har lång erfarenhet. Majoriteten av dessa har svarat att de inte 

läst patientjournaler olovligt och inte heller kan tänka sig att göra det. Det tyder på, enligt 

författarna, att om de skulle hamna i en stressad situation inför behandlingen av en patient kan 

en konflikt uppstå. Konflikten är mellan det privata och det yrkesmässiga samvetet och en så 

kallad samvetsstress kan uppstå (ibid). Författarna anser alltså att de vårdanställda med längre 

erfarenhet inom yrket tycker att det är mycket viktigt att följa de regler och principer som finns 

och att eftertanke finns innan en handling begås. Det leder till att vårdanställda med längre 

arbetslivserfarenhet håller löften mer plikttroget.  

Eftersom respondenterna med lång erfarenhet i yrket har, till skillnad från de med kort, 

utvecklat sin intuition (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008) och detta har betydelse för vilket 

agerande som tillämpas. Detta menar författarna går hand i hand med den pliktetiska teorin 

(ibid). Eftersom det innebär att regler följs stämmer det överens med studien som tyder på att 

respondenter som anser sig ha lång erfarenhet också följer lagar och förhållningssätt som finns. 

Eftersom pliktetiken får individen att tänka på handlingen som utförs och att den är korrekt, 

menar författarna att detta stämmer överens med studien. Att personerna i studien med kort 

erfarenhet har större benägenhet att begå brott anser författarna är för att de tillämpar 

konsekvensetiken istället och fokuserar på konsekvensen av handlingen. Detta innebär att de 

inte reflekterar över handlingen och sätter sin egennytta före andra (ibid). 

Utifrån studien är det fler med kort erfarenhet, än lång erfarenhet, som misstänker bekanta eller 

kollegor som läst olovligt. Författarna drar en koppling om att det kan vara med accepterat 

bland dessa och anser därför att problemet och förhållningsregler behöver bli mer 

kommunicerade. För att minska olovlig läsning av patientjournaler anser författarna att en ritual 

borde införas vid examination till vårdpersonal för att svära en ed. Denna ed kan exempelvis 

vara likt Hippokrates ed och ange förhållningssätt för yrket (Sjöstrand, 1998; Öberg, 2001). Vid 

ritualen anser författarna att eden bör sväras inför familj och vänner i en ceremoni. Om detta 

görs tror författarna att en individ blir mer trogen sin ed och ritualen gör även de anhöriga 

medvetna om vad som förväntas av vårdpersonalen i yrket. Vilket författarna tror skulle leda 

till en större eftertanke, strävan efter pliktetiskt agerande (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008) 

och därigenom en minskning av olovlig läsning.  

5.2.3 Medveten om brottslig handling 

I vardagen när brott diskuteras anser författarna att det ofta innebär handlingar där våld är 

inblandat. Ett exempel skulle kunna vara att misshandla en annan person. På grund av den 

gemensamma värdegrund människor i samhället har (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008), 

skulle de flesta av oss förstå att det är ett felaktigt och brottsligt beteende. Att läsa journaler 

som individen ur vårdens perspektiv inte har behörighet för tror författarna inte är lika 

kommunicerat i samhället som en brottslig handling. Därför anser författarna att detta eventuellt 

ska kommuniceras mer till de vårdanställda.  
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Samtidigt anser författarna att det går att se tydliga spår genomgående i enkätstudien att 

vårdanställda är medvetna om att det inte är en tillåten handling att läsa patientjournaler av 

exempelvis nyfikenhet. Detta menar författarna går att se då studien har formulerats till att det 

är otillåtna intrång, men att en del av respondenterna ändå svarat att de skulle kunna göra det. 

Det går också att se genom att respondenterna inte erkänt fullständigt, utan mer att det lutar åt 

det hållet. Detta tolkar författarna till att respondenterna är medvetna om att det är felaktiga 

handlingar. 

Studien har resulterat i att majoriteten inte läser journaler felaktigt, vilket skulle kunna bero på 

att de vårdanställda tänker en gång extra innan de missbrukar sin åtkomst (Rindfleisch, 1997). 

Författarna resonerar om detta svar bygger på att individer med lång erfarenhet agerar 

pliktetiskt som det resonerats om tidigare i detta kapitel på grund av det inte läser felaktigt. Det 

skulle då innebära att det är resterande, med medellång eller kort erfarenhet, som tenderar att 

läsa patientjournaler trots att de är medvetna om att det är fel, alternativt att de inte tänker till 

innan. Detta får stöd i den konsekvensetiska normteorin (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008) 

och att respondenterna gör detta för att bevara en positiv bild av sig själv inför andra och 

samtidigt upprätta egennytta (Shannon & Ring, 2009; Rindfleisch, 1997; Gino & Ariely, 2011).  

Utifrån studien anser författarna att anställda inom vården inte fullständigt håller sig till 

förhållningssätt och riktlinjer för agerande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b; Sveriges 

Läkarförbund, 2015). Det finns även en del grundläggande värderingar som individer ska agera 

efter (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008) och studiens resultat visar på att de hålls över lag, 

men att det finns en tendens till missbrukande. Den personal som olovligt läst journaler eller 

inte har något emot att göra det, går emot göra gott-principen samt principen om att inte skada, 

som båda två har i fokus att inte skada andra människor (ibid). Författarna anser att dessa inte 

uppfylls vid otillåten läsning då patientens integritet och privatliv riskeras.  

Den Londonbaserade studien enligt Merkow och Breithaupt (2014) visar att 90% av 

respondenterna ger ut lösenordet till sin jobbdator mot en gratis penna. Detta visar att personer 

är villiga att ge ut känslig information mot viss ersättning. Inom vården skulle detta kunna 

innebära att media kontaktar en vårdanställd och är intresserade av information av en specifik 

patient, exempelvis en offentlig person. Istället för en gratis penna skulle media kunna locka 

den anställda genom betalning i ersättning. Då skulle den anställda sätta sin egennytta i fokus 

(Rindfleisch, 1997) och på så sätt använda självförbättringsvärden för att prioritera sig själv 

(Feldman, et al., 2015). Detta innebär också att den vårdanställda frångår ett yrkesprofessionellt 

beslut, att inte olovligen läsa patientjournaler och sprida dem (2008), till ett mer privat beslut 

(Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008) för att gynna sig själv. Låg självkontroll är förknippat 

med att inte se negativa konsekvenser av handlingar och det kan vara svårt att motstå stundens 

frestelser (Shannon & Ring, 2009). På så sätt kan det i en situation där pengar erbjuds mot 

patientinformation eller ren nyfikenhet (Rindfleisch, 1997) vara svårt att motstå.  

5.3 Etiskt dilemma 

I detta avsnitt vill författarna binda samman delarna som hittills diskuterats och fokusera på den 

mittersta triangeln i Figur 2-1 Spänningsfältet författarna identifierat samt diskutera vad studien 

avslutningsvis har resulterat i.  

Vårdpersonal är, utifrån studien som genomförts, medvetna om vad som är felaktiga handlingar. 

Risken som vården står inför är individers medvetna agerande att bryta mot lagen och felaktigt 

läsa journaler. Trots en lag som styr detta (Patientdatalagen 2008:355) finns det tydliga tecken 

på att handlingarna utförs ändå och är troligen något som individen själv måste komma till 
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insikt med. Författarna antar att vårdpersonalen med kort erfarenhet har en lägre medelålder 

och därför måste medvetenhet skapas hos dessa för att motivera de till att sätta sin egen karriär 

framför egennyttan med att begå brott.  

Kreativitet i kombination med låg självkontroll innebär en högre risk för att begå brottslig 

handling genom olovlig läsning av patientjournaler. Med dessa egenskaper skulle det kunna 

innebära att lagar får minskad effekt eftersom det är personliga värderingar som ligger till 

grund. Ett exempel på detta är sjuksköterskan som läste patientjournaler olovligt på grund av 

sin egen oro (Kennedy, 2015; Westin, 2015). Förmodligen använde sjuksköterskan sin 

kreativitet och låga självkontroll samtidigt som egennyttan fokuserades för att stilla sin oro.   

Utifrån resultatet på scenarierna skulle ingen av respondenterna läsa en journal av ren 

nyfikenhet eller empati för familjemedlem eller vän. Författarna ser dock ett problem för de 

som har benägenhet att läsa och dessutom har läst journaler felaktigt, majoriteten av dessa är 

de med kort erfarenhet. Problemet författarna ser är att läsa en patientjournal kan vara i ett, eller 

flera, goda syften. Då behövs dygdetik och två goda sidor kan behöva ställas emot varandra och 

intuitionen avgör vad individen anser är rätt (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008). Om en 

individ inte utvecklat detta tolkar författarna att det kan innebära att individen, ur ett 

vårdperspektiv, gör fel val. Författarna tänker sig att eftersom att de med kort erfarenhet inte 

utvecklat intuitionen kan det bli svårt att avgöra vilken handling som då ska prioriteras. Avsnitt 

5.2.3 tar upp ett exempel om ifall media kontaktar en vårdanställd för att, mot ersättning, 

komma åt konfidentiella uppgifter om en patient. Detta, menar författarna, skulle kunna bli 

etiskt problematiskt ur individens perspektiv. Vid ett etiskt dilemma vill en individ naturligt 

sätta sin egennytta först och samtidigt upprätthålla en positiv bild av sig själv (Rindfleisch, 

1997). En person med kort erfarenhet som lättare har låg självkontroll och konsekvensetik, 

sätter troligen utfallet av handlingen i fokus, och författarna anser att det skulle kunna resultera 

i nyfikenhet. Trots att detta inte är vad respondenterna svarat i studien misstänker författarna 

att när chansen väl ges skulle respondenterna kunnat agera annorlunda. 

Om en person blir utsatt för olovlig läsning skulle detta uppdagas antingen genom 

loggranskning (Sahlgrenska universitetssjukhus, 2014b) eller vid en begäran av en kopia på sin 

journal (1177 Vårdguiden, 2015a). Då en person har blivit utsatt riskeras förtroendet för hela 

vården, vilket strider mot Svenska läkarförbundets IT-policy (2004). I policyn ska inte IT i 

vården påverka allmänhetens förtroende, vilket den i så fall gör. Om det blir ett bristande 

förtroende för vården skulle det leda att personer som blivit utsatta antagligen skulle välja att 

spärra sin journal (1177 Vårdguiden, 2015a). Detta skulle enligt Olmarker (2016) riskera att 

nödvändig information för vårdbehandlingen spärras och i slutändan kommer påverka 

patienten. Därför är det bra att studiens enkätresultat visar att inte många fall uppdagas bland 

respondenternas bekanta som har läst olovlig eftersom det kan leda till bristande förtroende. 

Samtidigt är det inte bra att resultatet visar att det förekommer olovlig läsning, framförallt på 

sjukhus, men att ytterst få uppdagas.  

Eftersom de som har längre erfarenhet inom vården har utvecklat sin intuition (Statens 

Medicinsk-Etiska Råd, 2008) spekulerar författarna i att denna används i stressiga situationer, 

personen litar då på magkänslan och glömmer därför av regler. Det skulle kunna stöttas av att 

en individ som arbetar på ett sjukhus inom akutsjukvården ibland måste agera genom att ta ett 

beslut på några minuter. Studien har resulterat i att personer med lång erfarenhet har en låg 

andel som har begått brottet, att ha läst patientjournal felaktigt. Detta innebär att ett resonemang 

skulle kunna vara att dessa respondenter har utfört handlingen i en stressig situation. Då kan de 

ha tillämpat ett konsekvensetiskt agerande och endast satt konsekvensen i fokus, det medför att 
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de inte tänkt på lagar och regler (ibid) och dessutom kan deras självkontroll har rubbats 

(Shannon & Ring, 2009). 

Studien har resulterat i att informationssystem i vården inte kan skyddas mer än vad som görs 

idag (Smith & Eloff, 1999; Merkow & Breithaupt, 2014; Olmarker, 2016). Problemställningen 

för studien hanterade hur patienternas säkerhet skyddas i både informationsläckage- och 

vårdsynpunkt. Fortlöper de olovliga läsningarna som idag tror författarna att vårdens förtroende 

riskeras från allmänheten. Om systemen skyddas mer än i nuläget hade vårdpersonalen inte 

kunnat utföra sitt arbete på korrekt sätt. Eftersom studiens resultat tyder på att olovlig läsning 

sker anser författarna att en åtgärd måste göras. Studien visar också tecken på att agerandet 

dessvärre anses accepterat på vissa vårdinrättningar eftersom flera av respondenterna svarat att 

de skulle kunna gå in och läsa utan att ha en vårdrelation. Ges mer tillgänglighet till anställda i 

vården medföljer risk då de som har tendens att utföra olovliga läsningar troligen agerar 

konsekvensetiskt och skulle kunna missbruka sin position. Författarna ser ett behov av utökade 

kontroller som sker opartiskt och manuellt. Till följd av ett utvecklat kreativt tänkande hos 

vårdpersonal som författarna identifierat blir det komplicerat att hantera de anställda genom 

systemen. 
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6 Slutsats 

För att sammanfatta diskussionen som förts kring resultatet och det som finns skrivet sedan 

tidigare har studien resulterat i ett antal slutsatser som presenteras i detta kapitel. 

Området informatik har en snabb pågående utveckling (Smith & Eloff, 1999; Rindfleisch, 1997) 

och det är en balansgång för vården att förhålla sig till både tillgänglighet och säkerheten av 

information. Säkerhetsåtgärder för att spärra information i patientjournaler eller skapa snävare 

behörighetsnivåer är ingen möjlig lösning inom vården (Olmarker, 2016; Merkow & 

Breithaupt, 2014; Rindfleisch, 1997). Detta för att det skulle begränsa vården så pass mycket 

att vårdpersonal inte kan utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och vården blir bakbunden av krav 

på sekretess.  

Systemen måste inneha säkerhetsåtgärder till en viss nivå och lagar (Patientdatalagen 2008:355; 

Patientlagen 2014:821) samt förhållningssätt (World Medical Association, 2006; Sveriges 

Läkarförbund, 2015; Svensk sjuksköterskeförening, 2016b) måste reglera de handlingar som 

inte nås av systemen. Det innebär att informationssystemen omöjligen kan reglera allt för att 

kunna uppfylla en bra vård, därför måste lagarna reglera resten. Studien har visat på att 

informationssystemens största hot är de fel som vårdpersonal medvetet gör  (Merkow & 

Breithaupt, 2014) trots att de bryter mot lagar och regler.  

Idag är det endast en minoritet av de olovliga läsningarna som uppdagas och denna slutsats drar 

författarna eftersom studien har visat på att samtliga som vet om någon som läst olovligt också 

uppger att den inte blivit påkommen. Utifrån detta misstänker författarna att 

informationsläckage av patientinformation har skett och kommer fortsätta om inte åtgärder 

införs.  

Medvetenhet finns hos vårdpersonal om när det är tillåtet att läsa eller inte enligt studiens 

resultat. Dock ser författarna att det kan finnas en risk att anställda inom vården inte är 

tillräckligt upplysta om att det är en brottslig handling. Författarna tror att om det blir mer 

kommunicerat kan det, till viss del, förändra inställningen till olovlig läsning.  

Resultatet har utfallit i att faktorerna erfarenhet och arbetsplats har identifierats som 

grundläggande faktorer för det spänningsfält som studien syftar till. Genom denna studie vill 

författarna skapa förståelse för dessa faktorer och hur de kan ligga till grund för olovliga 

läsningar av patientjournaler.  

Erfarenhetsfaktorn har framträtt då personer med kort erfarenhet inom vården skiljer sig från 

de med lång erfarenhet i empirin. Studien har visat på att individerna med kort erfarenhet har 

större benägenhet att otillåtet läsa journaler då de till större del tillämpar den konsekvensetiska 

normteorin och reflekterar inte själva över handlingen (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008). 

Därför anses personer med lång erfarenhet agera mer korrekt i vårdyrket eftersom de istället 

tillämpar en pliktetisk teori (ibid) och därigenom prioriterar handlingen samtidigt som de 

förhåller sig till lagar och förhållningssätt. Eftersom de med kortare erfarenhet, utifrån 

författarnas resonemang om att dessa också har kortare erfarenhet av livet, troligtvis är de som 

kommer arbeta inom vården i framtiden anser författarna att det är viktigt att till dessa 

kommunicera konsekvenserna av att agera oetiskt.  

Nästa faktor som tydligt uppkommit är arbetsplats som har identifierats till följd av att det 

skiljde sig mellan sjukhus och vårdcentral i flera frågor. Olovlig läsning är, enligt studiens 

resultat, mer accepterat på sjukhus. Därför har slutsatser dragits av författarna om att det finns 
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ett mer utvecklat kreativt tänkande (Gino & Ariely, 2011) hos anställda på sjukhus än hos de 

på vårdcentral. Författarna tror att detta beror på att de är i större behov av kreativitet i yrket på 

grund av problemlösning i olika situationer. Eftersom kreativiteten utvecklas om det finns ett 

behov av den inom yrket (ibid) betyder det också att den inte kan motarbetas för att undvika 

olovlig läsning. Författarna anser att den egenskapen istället måste stimuleras av yrket och att 

undvika otillåten läsning måste angripas på ett annat sätt. 

Författarna ser en risk i att allmänhetens inställning till den svenska vården inte får påverkas av 

dess informationssystem  (Svenska läkarförbundet, 2004). Det läge som råder idag tror 

författarna kommer leda till ett bristande förtroende inom en snar framtid eftersom mycket 

information riskerar att läckas genom interna intrång och allmänheten kommer upplysas snabbt 

om detta genom media. Författarna anser därför att loggranskningar kan införas för att 

motarbeta olovlig läsning men troligen kommer även det leda till en risk för tilliten. Detta 

eftersom att genom loggranskningar kommer fler fall av otillåtna läsningar av patientjournaler 

att uppdagas. Om ett fall som visas i en loggranskning går vidare i en rättsprocess hamnar det 

till slut i media. Desto mer uppmärksammat det blir i media, desto mer kommunicerat blir det 

till både vårdpersonal och patienter. Ökade loggranskningar i den svenska vården skulle därför 

kunna leda till ett minskat felaktigt beteende och samtidigt en insikt hos vårdpersonal. 

Trots det är lag på att utföra loggranskningar (Patientdatalagen 2008:355) anser författarna till 

studien att detta är något som måste skärpas ytterligare för att skydda patienterna. Genom att 

ha större och oftare loggranskningar tror författarna att fler fall skulle kunna uppdagas. 

Eftersom att en del av vårdpersonalen har en större benägenhet att olovligt läsa, antingen på 

grund av erfarenhet eller arbetsplats, måste dessa handlingar kontrolleras. Trots majoriteten 

resulterat i att de inte läser journaler felaktigt, finns det ändå en andel som bekräftar att  olovliga 

läsningar av patientjournaler sker. Att loggranskningarna ska ske av en opartisk granskare 

menar författarna är för fall ska uppdagas oberoende av vem som granskar loggarna och vilken 

relation den har till vårdanställda som kontrolleras. Författarna menar att kontinuerliga 

opartiska loggranskningar inom vården kan vara en möjlig lösning på det problem som råder i 

studien.  

6.1 Bidrag 

Författarna ser problem i att det saknas litteratur och vetenskaplig forskning om problematiken 

och anser därför att denna studie kan bidra till en medvetenhet hos vårdpersonal och chefer i 

vården av att olovlig läsning förekommer. Resultatet från studien har utfallit några bidrag till 

informatiken som författarna härmed vill belysa.  

Studiens resultat bekräftar att det är många fall av olovlig läsning som inte uppdagas och 

slutsatserna författarna dragit är att förtroendet från allmänheten kommer brista för den svenska 

vården om detta fortlöper. Vårdpersonal behöver därför upplysas mer om att olovlig läsning är 

en brottslig handling. 

För högre patientsäkerhet har författarna konstaterat att mer grundlig och kontinuerlig 

loggranskning av vårdpersonal krävs. Bakomliggande faktorer anses vara arbetsplats och 

erfarenhet vilka ligger till grund för den olovliga läsning som sker. För att utföra en säker vård 

har författarna konstaterat att informationssystem inte kan inneha högre säkerhet och lagarna 

räcker inte till.  
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6.2 Framtida forskning 

Det finns ett behov av mer forskning inom området för elektroniska patientjournaler och 

vårdpersonals etiska inställning till att olovligen läsa i dessa då det uppstår ett spänningsfält 

mellan dessa. Studiens avgränsning har lett till att hela området inte har kunnat undersökas och 

det finns flertalet intressanta aspekter att utreda. Genom studien har dessa framkommit och 

yrkesgrupper är en av aspekterna. Studien har avgränsats till vårdpersonal men inte tagit hänsyn 

till de olika yrkesgrupper som medverkat. På grund av att dessa olika grupper har olika 

förhållningssätt och regler inom yrket hade det varit tänkvärt att studera. En annan aspekt är att 

göra studier i andra länder eftersom det, i denna studie, framkommit särskiljande normer och 

riktlinjer. Exempelvis att svära en ed som flertalet av Sveriges grannländer gör och därför hade 

en studie i dessa länder varit intressant. Ytterligare en aspekt, som hade kunnat vara avgörande 

för denna studie, är att undersöka hur inställningen mot olovlig läsning förändrats för de med 

lång erfarenhet. Eftersom Patientdatalagen kom år 2008 skulle en jämförelse kunna göras mot 

hur agerandet var innan ställt mot hur det har förändrats till idag.  
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7 Studiereflektion 

I detta kapitel ger författarna kritik till sig själva och reflekterar över studien som har 

genomförts. Författarna diskuterar alternativa tillvägagångssätt, men som inte hade gett ett 

likvärdigt utfall. Även andra aspekter författarna tänkt på under studiens gång redogörs för.   

För att få respondenterna i studien att känna sig så anonyma som möjligt har författarna inte 

ställt några frågor som kan förknippas med respondenten. Författarna anser att anonymiteten 

på enkäten är tillräcklig eftersom respondenterna har vågat erkänna brottsliga handlingar. 

Studiens enkätfråga gällande respondentens erfarenhet inom vården är tolkningsbar. Då 

respondenten endast behövde svara genom ett kryss på en skala, mellan lång och kort erfarenhet 

kan detta ses som att svaren blir relativa. Svaren har författarna sedan valt att omformulera till 

verkliga svar för att kvalitativt kunna tolka enkätresultatet. Svarsalternativet gjordes på detta 

sätt för att öka anonymiteten på enkäten. Om respondenten hade fått svara med exakt 

erfarenhetslängd, alternativt inom ett intervall, hade anonymiteten på enkäten minskat. Detta 

på grund av att det enkelt hade på en mindre avdelning kunnat härleda svaret till en individ. 

Hade det varit lätt att kunna härleda respondentens svar till en individ skulle det möjligtvis 

innebära att svaren inte blivit helt sanningsenliga. 

Eftersom patientdatalagen kom år 2008 (Patientdatalagen 2008:355) misstänker författarna att 

respondenterna kan ha läst olovligt innan lagen infördes. Framförallt de respondenter som 

svarar att de har lång erfarenhet. Detta är inget som studien tagit hänsyn till då avgränsning var 

tvungen att dras.  

Studiens empiri har analyserats och tolkat eftersom det är en kvalitativ forskning som utförts. 

På grund av detta är det inte säkert att upprepning av studien hade fått samma resultat. Detta 

medför att studien inte är helt realiserbar då exakt samma resultat inte går att uppnå till följd av 

att det är en kvalitativ studie. Studien är inte tänkt att resultera i ett svar som är sant eller falskt 

utan fokus har riktats mot att tolka och dra slutsatser om vårdpersonals etiska inställning till 

olovlig läsning av elektroniska patientjournaler. 
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Bilaga 1  

Enkät: Patientjournal 

Svara på enkäten genom att sätta ett kryss i rutan respektive på linjen.  
 

1. Vilken typ av vårdenhet arbetar du på?  

Sjukhus   Vårdcentral  Annat 

2. Hur lång erfarenhet anser du att du har inom vården? 

Kort          Lång 

3. Vad anser du om att läsa andras journaler utan behörighet*?  

Fel          Rätt 

4. Vad anser du om att läsa andras journaler utan behörighet om det är en akutsituation? 

Fel          Rätt 

5. Hade du kunnat tänka dig att gå in i en väns journal om denne ber dig? 

Nej          Ja 

6. Har du någon kollega/bekant som du vet har läst någon annans journal trots att man inte 

får?  

Nej          Ja 

7. Om du svarat ja på fråga 5: har den personen blivit påkommen?  

       Ja   Nej            Vet inte 

8. I vilken utsträckning tror du att det förekommer att man läser andras journaler?  

Låg              Hög 

9. Vad skulle du tycka om någon annan tittar i din journal utan behörighet*? 

Fel              Rätt 

10. En av dina närmsta vänner har tagit prover och blir akut kallad till sin läkare efter att 

provsvaren kommit. Din väns magkänsla är att läkaren sett något mycket illa på 

provsvaren. Din vän ringer dig tidigt en morgon och är mycket orolig. Läkartiden är inte 

förrän imorgon eftermiddag. Du vet att du har möjlighet att läsa din väns journal trots att 

du inte har behörighet. Läser du journalen? 

Inte alls troligt                  Högst troligt 

11. En familjemedlem till dig har varit med om en trafikolycka och är allvarligt skadad. Som 

anhörig är du bortkopplad från vården av personen, men du förstår ganska snart att det 

står mer i journalen än vad läkarna säger. Läser du patientjournalen? 

Inte alls troligt                  Högst troligt 

Istället för att lämna enkäten i pappersform får 

du gärna göra den hemifrån via internet. 

Enkäten hittar du på:  

www.uppsats-patientjournal.bloggo.nu  

http://www.uppsats-patientjournal.bloggo.nu/
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12. En av landets kändisar som du läser om i tidningen och i sociala medier har varit hos 

läkaren på mottagningen du arbetar på. Du träffar hen i korridoren och hen ser inte alls 

ut att må bra. Du som vårdpersonal har behörighet att läsa hens journal, tar din 

nyfikenhet över och du läser journalen? 

Inte alls troligt                  Högst troligt 

13. Stämmer följande påstående in på dig? ”Jag har läst någon annans journal felaktigt”  

Stämmer inte                  Stämmer 

 

 

 

 

 

 

*Utan behörighet innebär att en vårdpersonal inte är direkt vårdgivare i det specifika fallet. Elektroniska journaler är inte begränsade vilket 

innebär att alla användare i vissa system har tillgång till samtliga journaler.  
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