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Sammanfattning 

Regeringens målsättning är att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa 2025. IT-
utvecklingen inom vården innebär möjligheter att effektivisera processer som 
kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter.  Digitala lösningar inom vården 
kan effektivisera verksamheter, sänka kostnader, öka delaktigheten och stödja 
kommunikation mellan patient och verksamheter.  
    Cambio Healthcare Systems AB har idag ett vårdinformationssystem med bland 
annat funktionen Messenger, en meddelandefunktion mellan vårdpersonal. Cambio 
vill nu undersöka möjligheterna att vidareutveckla Messenger för interaktion mellan 
patient och vårdpersonal. Syftet med denna studie är att ta reda på hur man från 
vårdperspektivet ser på detta.    
    De frågeställningar som studien utreder är: Vilka inställningar finns till att involvera 
Messenger som interaktionsmetod mellan patient-vårdpersonal? Hur vill 
vårdpersonalen arbeta kring patientkommunikation i COSMIC? I vilka sammanhang 
är det relevant att kommunicera med patienter via meddelanden? Hur bör 
patientmeddelanden presenteras i COSMIC? 
    Studien har antagit en kvalitativ ansats där data samlats in med yrkesverksamma 
personer inom vården. Datainsamlingen i studien bestod av intervjuer, observationer 
och tidigare transkriberat material från Cambio. Totalt består studien av tolkningar 
utifrån 22 yrkesverksamma personer inom vården. Resultaten presenteras som 
uppkomna teman och kategorier genom en tematisk analys. 
    Vårdpersonalen ställer sig positiva till att involvera Messenger som 
interaktionsmetod mellan patient-vårdpersonal men betonar att endast om det görs på 
rätt sätt. Det får inte bli ännu en inkorg utöver det som idag redan finns, men att ha 
allting inom COSMIC vore såklart fördelaktigt. Om en meddelandefunktion 
interageras i COSMIC ska detta presenteras på ett annat ställe än det redan befintliga. 
Det man måste lösa är hur det ska interageras utan att bli en ytterligare 
arbetsbelastning för vårdpersonalen. Det måste även göras tydliga ramar kring vilka 
typer av information som ska gå via meddelanden, fördelaktiga ärenden via 
meddelanden var enligt studien tidbokningar, receptförnyelser och uppföljningar med 
patienter. Utifrån studiens resultat dras även slutsatsen att det första steget bör vara 
att koncentrera sig på en funktion som endast tillåter vårdpersonalen att initiera 
patientkontakt samt kunna skicka information till patienter digitalt men att patienten 
inte kan ta den första kontakten. 
 
 
Nyckelord: E-hälsa, UX design, användarupplevelse, vårdsystem, 
kommunikation, organisation i förändring, användarcentrerad design 
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1 Inledning 

Under detta avsnitt kommer bakgrunden till studien redogöras samt syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. Introduktionen syftar till att skapa en bild över 
studien som helhet, vad den behandlar och vilka frågeställningar den ämnar 
undersöka. 
 

1.1 Bakgrund 

Sjukvården har ofta setts som ett hieratiskt system där läkarna står högst upp och 
patienterna längst ned (Socialstyrelsen, 2009). Men individens inflytande är idag 
stärkt genom sjukvårdslagstiftningen och har i dagens sjukvård rätt till både insyn 
och inflytande (Socialstyrelsen, 2009). Hälso- och sjukvården genomför omfattande 
förändringar och eftersom många patienter idag i större utsträckning använder 
mobiltelefoner, datorer och surfplattor öppnas nya möjligheter att kommunicera via 
till exempel sms och e-post. Genom att patienter blir mer informerade och medvetna 
måste vården förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan patienterna och 
vården.   
    Regeringens målsättning är att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa 2025, 
för att det ska funka krävs gemensamma regler och rutiner för hur 
kommunikationen ska gå till och hur information ska tolkas (Inera, 2017). Enligt e-
hälsomyndigheten (2016) är nyttan för den enskilda individen tillgången till 
lättillgänglig information för att på så sätt kunna vara delaktig och 
självbestämmande kring sin vård. Socialstyrelsen (2009) skriver om att nyttan från 
vårdens perspektiv handlar om att ha tillgång till ett välfungerande och 
sammanhållande beslutssystem som kan underlätta det dagliga arbetet. Med detta 
innebär att informationen ska vara nödvändig och strukturerad och finnas 
tillgänglig som underlag för hela vårdkedjan. Detta skapar också nytta för 
beslutsfattare som socialtjänst, kommuner, försäkringsbolag och andra instanser 
när beslut ska tas. Socialstyrelsen (2009) skriver även om att utmaningen inom e-
hälsan är vårdgivarnas brist av en heltäckande bild av patienten. Dessutom pågår 
många olika initiativ inom datorprogram som inte är samordnade och gör det hela 
krångligare. Vidare måste även modeller för ersättningsystem utvecklas. Det finns 
idag exempelvis många företag som utvecklar olika tjänster inom e-hälsa som EVRY, 
Tieto, DIPS, TakeCare, Kry, Min doktor och Doktor24. 
    IT-utvecklingen inom vården innebär möjligheter att effektivisera processer som 
kommunikationen mellan vården och patienter. Det är därför viktigt att tekniken 
utvecklas med lyhördhet för patienternas behov men likväl vårdpersonalens och inte 
införs för snabbt så det upplevs som att det försämrar istället för att förbättra 
kontakten. Sjukvården måste också fortsätta använda den traditionella 
kontaktvägen som besök och telefon för att inte skapa en digital klyfta 
(Socialstyrelsen, 2009). 
    Förskjutningar har skett i befolkningens åldersstruktur och geografiska 
fördelning över landet. Sverige beräknas enligt Socialstyrelsen (2009) bestå av 
närmare 10 miljoner invånare till 2020 och personer över 65 år kommer öka med 15 
procent under samma period. Befolkningen väntas flytta runt landets södra del och 
samtidigt minska i Norrland. Dessutom beräknas pensionärerna passera 2 miljoner 
år 2020. Vidare skriver Socialstyrelsen (2009) om mediernas rapporterande 
bemanningsproblem inom vården trots att antalet läkare och sjuksköterskor ökat 
markant de senaste åren är oroväckande. Det finns många faktorer som påverkar 
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hur hälso- och sjukvården kommer se ut i framtiden och mycket tyder på att 
sjukvården i framtiden kommer behöva ta hand om betydligt fler äldre samtidigt. I 
takt med detta menar Socialstyrelsen (2009) att även de äldre kommer ha en högre 
utbildningsnivå och ställa högre krav på insatser från sjukvård fram över. För att 
möta alla dessa förändringar krävs strategisk beredskap och lösningar för att kunna 
bibehålla målen för befolkningen om en god vård på lika villkor (Socialstyrelsen, 
2009). 
    Digitala lösningar inom vården kan effektivisera verksamheter, sänka kostnader, 
öka delaktigheten och stödja kommunikation mellan patient och verksamheter 
(Inera, 2017). Regeringen och kommuner inom Sverige arbetar för att öka 
patienternas delaktighet och internet ger möjligheten att på ett enkelt sätt göra 
informationen tillgänglig (Davidsson & Thoresson, 2017). Användandet av internet 
i Sverige ökar och det finns god tillgång till både datorer, mobila enheter och 
internetuppkoppling detta skapar den grund som behövs för att satsa på e-
hälsotjänster. 
 

1.2 Bakgrund, Cambio 

Cambio Healthcare Systems AB skapades 1993 och är en ledande, växande aktör på 
den europeiska marknaden av vårdinformationssystem med 4 miljoner användare 
(Cambio). Företaget har närmare 500 medarbetare på kontor i Sverige, Danmark, 
England och Sri Lanka. Visionen är att bli ledande internationellt inom e-hälsa där 
den gemensamma grunden är glöden för att skapa ett heltäckande system där hela 
vårdkedjan knyts ihop i samma informationsflöde (Cambio). 
 
1.2.1 Aktuell utformning 

Idag har Cambio vårdinformationssystemet COSMIC där vårdgivare kan föra 
patientjournaler, skicka remisser, se provsvar och allt man behöver för att få den 
vardagliga vården att fungera. COSMIC står för 24,1% marknadsandelar 2017 med 
endast ett företag som var större; Melior. Melior har dock endast två stora 
installationer medan COSMIC finns i hela åtta landsting (Pehrsson & Jerlvall, maj, 
2017). 
    Cambio har gjort ett pilotförsök för interagerade videobesök i COSMIC vilket kan 
spara både tid och pengar (Cambio, 2018, 20 mars). Region Uppsala har nu också 
beslutat om vilken teknisk lösning de skall använda för de digitala vårmötena samt 
vilka ersättningsnivåer som skall gälla för detta (Andersson, 2018, 20 mars). I 
COSMIC finns även modulen Messenger som är en meddelandefunktion som tillåter 
snabb kommunikation inom organisationen, alltså mellan vårdgivare. I Messenger 
kan information länkas till relevant klinisk information om en patient i dess journal 
och skickas för att exempelvis konsultera andra kollegor. I dagsläget kan Messenger 
alltså endast användas inom organisationer och videofunktionen är på väg att 
lanseras i större utsträckning. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Cambio vill nu undersöka möjligheterna att vidareutveckla Messenger för att skapa 
en meddelandefunktion mellan patient och vårdgivare. Syftet med denna studie är 
att ta reda på hur vårdpersonalen ser på detta.  De frågeställningar som studien 
utreder är: 
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• Vilka inställningar finns till att involvera Messenger som 

interaktionsmetod mellan patient-vård? 

• Hur vill vårdpersonal arbeta kring patientkommunikation i COSMIC?  

o I vilka sammanhang är det eller är det inte relevant att 

kommunicera med patienter via meddelanden? 

o Hur bör patientmeddelanden presenteras i COSMIC?  

 

Genom en kvalitativ ansats undersöks frågeställningarna genom observationer och 
intervjuer med vårdpersonal inom olika yrkeskategorier som: läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor, administrativt arbete, logoped och kurator. 
 

1.4 Avgränsningar 

Det resultat som uppkommer genom observationerna och intervjuerna är det 
huvudsakliga syftet i denna studie för att fungera som en kartläggning där Cambio 
får en större inblick i hur man från vårdens sida ställer sig till Messenger funktionen.  
Målgruppen är yrkesamma personer inom vården som använder COSMIC i sitt 
dagliga arbete. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Syftet med den teoretiska bakgrunden är att ge både läsaren och forskaren en grund 
och kunskap inom de olika delämnena som är aktuella inom studiens ramar. Dessa 
delämnen är e-hälsa, organisationer i förändring och användarcentrerad design där 
en litteratursökning över dessa områden gjordes för att erhålla en grundläggande 
förståelse för de olika områdena. Detta avslutas med en förklaring över 
applikationen ’mina vårdkontakter’ som idag är ett interaktionsverktyg mellan 
vårdpersonal och patienter och vad som skiljer denna och en eventuell 
meddelandefunktion i COSMIC åt. 
 

2.1 E-hälsa 

Gard och Wikman (2012) beskriver e-hälsa som utveckling av informations- och 
kommunikationsteknologierna (IKT) för att förbättra och utveckla vårdsektorn. De 
menar att det genom IKT finns potential till att utveckla vård och rehabilitering. De 
skriver att E-hälsa är ett prioriterat område inom EU för att uppnå angelägna mål 
inom hälsa, vård och omsorg. Vidare skriver Gard och Wikman (2012) att e-hälsa 
sedan 2005 även är ett prioriterat område inom Världshälsoorganisationen WHO. 
Europiska kommissionen skriver på sin webbsida att e-hälsa både fungerar som 
verktyg och tjänster vilka använder informationsteknik till att förbättra insatser, 
vård, övervakning, diagnoser, administration och informationsutbyte. I denna 
studie innebär definitionen av e-hälsa ett verktyg för patienter att digitalt 
kommunicera med vårdpersonal för att utvärdera om utvecklingen av Messenger 
inom COSMIC av vårdpersonalen anses bidra till ett positivt informationsutbyte. 
    Kreps och Neuhauser (2010) skriver att kommunikationen inom e-hälsa sedan 
tidigt 1980 tal har ansetts ha stor chans att förbättra traditionell 
hälsokommunikation genom användarcentrerad design och idag finns redan system 
som skickar automatiska datapåminnelser direkt till en patient. Demografiska, 
ekonomiska och tekniska drivkrafter anges av Gard och Wikman (2012) som 
orsaken till ökad efterfrågan av nya tjänster som stöds av IKT. De menar att 
patienter och anhöriga ställer krav på information och vill vara delaktiga i vård och 
rehabilitering. Gard och Wikman (2012) skriver att den tekniska utvecklingen 
samtidigt har gjort det möjligt att utveckla IKT-lösningar som är mobila och som 
underlättar en mer flexibel vård och rehabilitering. 
    Enligt Kreps och Neuhauser (2010) pågår en kommunikations revolution i och 
med det moderna hälsovårdssystemet som drivs av det snabbt växande 
hälsoinformationsteknologin (HIT) vars löfte är att förbättra leverans av vård och 
hälsa. Utveckling, adoption och implementeringar av ett brett spannapplikationer 
inom e-hälsa som kommunikationsenheter, arbetar enligt Kreps och Nauhauser 
(2010) för att öka patienternas tillgång till relevant hälsoinformation, förbättrad 
vårdkvalitet, minska fel och öka samarbetet. 
    Inom hälso- och sjukvården har det enligt Gard och Wikman (2012) skett en 
förändring i och med allt kortade vårdtider och man ser fler och fler fördelar med 
att utveckla rehabilitering utanför sjukhus och i patientens eget hem. Gard och 
Wikman (2012) skriver också att den åldrande befolkningen kommer att öka i 
framtiden både nationellt och internationells samtidigt som behovet av tillgång till 
högkvalitativ vård i rätt tid ökar. Detta skapar ökade förväntningar på sjukvården 
från vårdtagare vilket kommer att skapa resursbrister både när det gäller ekonomi 
och när det gäller tillgång till personal samtidigt som antalet anställda inom vården 
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minskar. För att klara det växande vårdbehovet behövs nya lösningar och det blir 
mer och mer utmanande att svara upp till dessa behov. 
    De flesta landsting och kommuner i Sverige har i dag en strategi för hur e-hälsa 
och IKT-lösningar ska användas som verktyg inom vård, omsorg och rehabilitering. 
Det finns policydokument och strategidokument som till exempel Vård ITiden 
(Regeringskansliet, 2002), Strategy for e-health – Sweden (Socialdepartementet, 
2006) och den av socialstyrelsen beställda Gartner-rapporten eHealth for a 
healthier Europé (Socialdepartementet, 2009) samt nationell e-hälsa – strategin för 
tillgänglig och säker information inom vård och omsorg (Socialdepartementet, 
2010) som ska underlätta implementeringen av nya tekniklösningar i vård och 
rehabilitering. Målet med den nationella strategin är att skapa en gemensam 
informations- och teknikstruktur, att underlätta informationsutbytet mellan olika 
organisationer, att göra information och service tillgänglig för alla medborgare samt 
att reglera IT-användningen (Gard & Wikman, 2012). 
 
2.1.1 Applikationsområden 

McMullan (2006) identifierar tre huvudsakliga hälsoapplikationsområden inom 
internet: 
 

Kommunikation som email – Kan ge virtuellt stöd och skapa 

kommunikation med yrkesverksamma inom vården.  Elektronisk 

kommunikation kan hjälpa patienter att ställa frågor, skapa förståelse och 

minska onödiga möten. Det har visat sig att även om patienterna vill använda 

meddelanden för kommunikation med yrkesverksamma inom hälsovården 

finns en rädsla från vårdgivarnas sida för en ökad efterfrågan på sin tid, 

konfidentiella problem och brist på ersättning för denna tjänat. 

 

Chattrum – Elektroniska supportgrupper finns för att utbyta information 

och stöd. Fördelarna är att det inte spelar någon roll vart folk befinner sig 

geografiskt, de kan vara anonyma och minskar känslan av ensamhet och 

depression. Nackdelarna kan vara brist på fysisk kontakt och utbyte av ”icke-

bevisbaserad” information. 

 

Tillhandahållande av hälsoinformation på internet – Eysenbach 

(2003) uppskattade att på global nivå av de 278 miljoner internetsökningarna 

som utförs var och varannan dag är cirka 12,5 miljoner sökningar 

hälsorelaterade. Många söker information strax efter en diagnos då de är 

missnöjda med informationen de fått av hälsovården och att försäkra sig om 

att de har all information tillgänglig.  

 

    Läkartidningen (2018) skriver om studien ’E-hälsa kan vara bra ibland, men 
löser inte alla problem i vården’ där det framkommer att patienter anser att fler 
alternativ till kommunikationssätt skulle vara gynnsamt som exempelvis mejl och 
chattsystem. I studien användes en enkät med 13 frågor samt en avslutande öppen 
fråga, det är den öppna frågan de byggt studien på genom att analysera data och 
utveckla koder och subkategorier. Telehabilitering är även en metod som utvecklats 
där patient och terapeut möts i realtid genom att se, höra och prata med varandra 
på distans (Gard & Wikman 2012). Detta gör vård och rehabilitering mer tillgänglig 
och mer effektiv för båda parter. Resultat av forskning från bland annat Burdea m.fl. 
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2000; Petrella & Bartha 2000; Russel 2003, 2004; Wong 2005 (citerad i Gard & 
Wikman, 2012) har visat att telerehabilitering minskar resande och förbättrar 
fysikaliska och fysiska resultat. Virtuell verklighet används idag också inom 
utbildning, forskning och design. Terapi med hjälp av virtuell verklighet är en metod 
som numera används framför allt inom psykoterapi och även andra former av terapi 
(Gard & Wikman, 2012). 
 
2.1.2 Fördelar 

Kreps och Neuhauser (2010) skriver om att datorförmedlad kommunikation mellan 
patienter och vårdgivare anses ha bra potential att förbättra patientens kunskap, 
förtroende, vårdinteraktioner och beslutsfattning inom hälsa. De menar att det finns 
en tydligt stark trend mot mer patientkontroll av informationssökning inom hälsa 
och beslutsfattande. Costantini, Beanlands, McCay, Cattran, Hladunewich och 
Francis (2008) skriver i sin rapport om vikten av självhanteringsförmåga vad gäller 
att uppnå positiva kliniska resultat för personer med kroniska sjukdomar. E-hälsa 
kan gynna hela samhället genom en förbättrad tillgång för patienter samt höja 
vårdens kvalitet menar Europiska kommissionen. Enligt Gard och Wikman (2012) 
finns en önskan att informationstekniken inom hälso-och sjukvård ska underlätta 
för individen att vara delaktig i att påverka sin egen hälsa och få ökad egenmakt. En 
förbättrad kommunikation mellan vårdorganisationen och patienten kan fås via e-
post, sms-påminnelser, information och säker interaktiv kommunikation via en 
hemsida på internet. 
    Människor i samhället med en funktionsnedsättning vilken påverkar deras liv och 
hälsa i vardagen, har visat sig påverkats positivt genom att använda IKT som verktyg 
(Gard & Wikman, 2012).  Dessa människor med funktionsnedsättningar kunde 
exempelvis informera sig om vilka stödinsatser de hade rätt till, kontakta 
myndigheter för att få till stånd förändringar och påverka sin vardagssituation i olika 
frågor (Gard & Wikman, 2012). Vidare skulle patienter slippa åka på alla besök och 
kunna ha kontakt hemifrån utan mödosamma förflyttningar (Lindgren, Petersson, 
Bergenbrant-Glas, & Sandluns, 2017, 17 november). Det skulle vidare underlätta 
kommunikationen för de med talsvårigheter eller av andra skäl föredrar att 
formulera sig i text (Läkartidningen, 2018). 
    Förvärvad ökad information från internet kan förbättra patienternas förståelse för 
deras medicinska tillstånd och egenvård, vilket minskar onödigt besök till doktorn 
och bördan på national hälsovård (McMullan, 2006). I glesbygden kan de digitala 
verktygen spara långa resvägar (Lindgret et.al 2017, 17 november). Vidare ökar 
kommunikation inom e-hälsa användarens kontroll av informationssökning, 
initiering, kontakter med vårdgivare och koppling med andra i online forum. 
Patienterna har snabbt och entusiastiskt antagit internet som primär kanal för att 
söka hälsoinformation (Kreps och Neuhauser, 2010). Rosen och Kwoh (2007) fann 
i sin studie signifikanta resultat med Stewart, Brown, Donner (2000) som noterade 
att förbättringar i kommunikationen ledde till förbättrad patienttillfredsställelse, 
hälsotillstånd och ett minskat behov av diagnostiska tester. Studien genomfördes 
genom att skapa en meddelandetjänst som patientfamiljer fick möjligheten att 
använda under en period av två år där data från användningen av patienternas e-
post samlades in. Genom erhållna data gjordes t-test, interaktionerna mättes också 
med stoppur för att beräkna tidsåtgång på samtal och e-postmeddelanden. 
 



15 
 

2.1.3 Nackdelar 

År 2012 skrev Gard och Wikman att det då i Sverige levde cirka två miljoner 
människor som var sextiofem år eller äldre och endast en mindre grupp seniorer 
använd internet vilket skapade en digital klyfta. Gard och Wikman delade in dessa 
icke-användare som en heterogen grupp som både kan omfatta personer som inte 
vill prova (nej-sägare), de som aktivt tagit ställning för att inte vilja använda internet 
av olika orsaker (avståndstagarna), de som aldrig provat men skulle vilja 
(exkluderade) och de som ofrivilligt förlorat möjligheten att använda internet 
(uteslutna). Idag är antalet människor som är sextio år eller äldre enligt SCBs 
befolkningspyramid för år 2017 över tre miljoner. Resonemanget om digitala klyftor 
tycks än idag leva kvar och ämnet tas upp i en egen del i rapporten, för att belysa åt 
vilken riktning denna digitala klyfta tagit. 
    Hjelm (citerad i Gard & Wikman, 2012) beskriver en viss rädsla för att den 
mänskliga kontakten mellan personal och patient ska försvinna när man inför bland 
annat telemedicinska applikationer. Som vid all annan behandling inom hälso- och 
sjukvård måste den telemedicinska servicen designas utifrån användarens behov. I 
en kvalitativ studie av Flynn, Gregory, Makki & Gabbay (2009) framkom det just att 
patienterna hellre ville tala med en doktor än att skicka meddelanden. 
    Yrkesamma inom vården kan känna sig hotade av att patienter har tillgång till så 
mycket information. McMullan (2006) lyfter personalens oro för riktigheten i 
information, patienters förmåga att tolka informationen med möjlighet att leda till 
olämplig självdiagnos och den möjlig efterfrågan av patienter för nya behandlingar. 
Vidare belyser vårdpersonal att det inte finns tillräckligt med tid i ett samråd att 
svara på patienternas frågor som ett resultat av den erhållna informationen från 
internet eller tillräckligt med tid för att söka på internet till att se vad deras patienter 
möjligen kan hitta (McMullan, 2006). 
    I en studie av Roter, Sands-Zev & Ford (2008) visar att e-post meddelanden 
mellan patient och vård var korta och direkta och användes för utbyte av 
information och för att uppnå rutinmässiga uppgifter som tidsbokningar och 
receptförnyelser. Studien gick ut på att frivilliga patienter deltog via en enkät på en 
populär webbplats för konsumenthälsoinformation där de sedan intervjuades på 
telefon och några utvalda bland dessa godkände att leverera kopior av sina fem 
senaste e-postmeddelanden med sin läkare. Många farhågor omkullkastas dock i 
studien gjord av Rosen & Kwoh (2007) där 306 familjer deltog, totalt 848 
meddelanden skickades till läkare under en period av två år vilket är 1.2 
meddelanden per dag. Under en period av sex månader inkom 109 meddelanden 
som tog mellan 4–714 sekunder att besvara (medelvärde 132,1 sekunder) jämfört 
mot de 149 telefonsamtal som inkom och som tog mellan 36-1392 sekunder att 
besvara (medelvärde 309,2 sekunder) vilket påvisar ett statistiskt signifikant 
skillnad. Att svara på patientmeddelanden tog allts 57% mindre tid än att använda 
telefonen. Det var signifikant mer förfrågningar om provresultat per telefon medan 
mer patientuppdateringar gjordes via meddelanden. 
 
2.1.4 Hur ska e-hälsa utvecklas 

Kreps och Neuhauser (2010) skriver att med den snabba tillväxten av HIT kommer 
även det stora ansvaret att designa e-hälsoverktyg som kan kommunicera effektivt 
med ett mångsidigt utbud av patienter, leverantörer och beslutsfattare.  Dessa 
verktyg måste designas för att effektivt kommunicera rätt information till olika 
målgrupper i rätt tid, rätt plats och på bästa möjliga sätt guida hälsovården. E-
hälsoverktyg behöver vara interaktiva, kompatibla, enkla att använda, engagerade, 
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anpassningsbara och tillgängliga för olika målgrupper. Vidare menar Kreps och 
Neuhauser (2010) att det ofta verkar som att designers inom e-hälsa är mer 
hängivna mot den tekniska elegansen än av nyttan dessa verktyg ska förmedla. 
Verktygen inom e-hälsa måste utformas för att komplettera andra 
hälsokommunikations kanaler, vara lätta för vårdpersonal att använda och 
kommunicera effektivt med olika konsumentgrupper.  
    Enligt Gard och Wikman (2012) är målet med IKT-lösningar inom vård och 
rehabilitering att underlätta kommunikationen mellan vårdgivare eller terapeut och 
patient är det viktigt att studera hur detta bäst kan ske, tekniken får inte bli ett 
hinder. Teorier om och metoder för deltagande design finns inom en mängd 
vetenskaper. Att människor själva ska ha inflytande över sitt liv är en självklarhet, 
men hur ska inflytande och medbestämmande översättas i praktisk handling när det 
gäller service och produktutveckling? Inom IT-design började man redan på 1970-
talet förstå vikten av deltagande design och deltagande design är en vedertagen 
princip (Gard och Wikman, 2012). Arbete inom design som är ändamålsenlig och 
användbar IT, krävs kunskap om arbetet och arbetsorganisationen vilket flera 
författare skriver om Bratteteig 2004; Bodker, Kensing & Simonsen 2004; 
Fagerström 2003 (citerade i Gard & Wikman, 2012). Observationer enligt Gard och 
Wikman (2012) är användbart när syftet är att samla information inom ett 
forskningsområde som berör situationer, beteende och händelser. Det är således en 
användbar metod för att erhålla en förståelse för den nuvarande arbetspraktiken, ett 
föreslaget nytt system eller teknologiska val. Genom att de som ska använda 
systemet deltar i processen kan användarna också få en mer realistisk förväntan på 
IT-systemen och dess användning och genom att involvera användare förbättras den 
kunskap som IT-systemet byggs upp på menar Gard och Wikman (2012). 
Kunskapsdelningen fungerar naturligtvis också den andra vägen, det vill säga att 
användare lär sig av systemdesigners om IT och IT-systemet. 
    Kreps och Neuhauser (2010) har baserat på relevant litteratur och utvärderingar 
inom applikationer för e-hälsa identifierat fyra huvudsakliga kommunikationers 
direktioner för att designa HIT för att uppnå dess fulla potential för att främja 
hälsan: 
 

• Interventioner för e-hälsa måste designas för att maximera dess interaktiva 

kommunikation med användare för att uppmuntra deras aktiva involvering i 

hälsovården och hälsofrämjande 

• HIT måste designas för att fungera effektivt och transparant genom olika 

kommunikationsplattformer med olika populationer av användare. 

• E-hälsointerventioner måste designas för att personligt engagera patienter och 

känslor av användare för att främja maximal meddelandeexponering och 

inflytande.  

• Hälsoapplikationer måste designs att ha en bred räckvidd över olika 

populationer samtidigt som att adoptera till speciella intressenter och 

kommunikation orienteringar av olika användare. 

 
2.1.5 Telemedicin 

Landstingsförbundet (2000) menar att telemedicin är en så kallad diffus teknologi 
vilket innebär att den inte har något specifikt tillämpningsområde. Virgin och 
Wester (2015) fortsätter på samma spår och menar att termen telemedicin innebär 
medicinska lösningar över avstånd. Telemedicin som term är inte ett definierat 
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begrepp, det är svårt att veta vad som innefattas och därför varierar marknaden 
stort. Gard och Wikman (2012) skriver i sin bok om begreppet telemedicin på ett 
rakt och slagkraftigt sätt och menar att telemedicin helt enkelt betyder ’vård på 
distans’. I praktisk betydelse innebär det användning av telekommunikation och 
informationsteknik (IT) för att få och utbyta patientrelaterad hälsoinformation och 
att tillhandahålla klinisk vård och hälsoutbildning till personal såväl som patienter 
nr avståndet mellan de båda kräver detta (Gard och Wikman, 2012). Exempel på 
applikationer inom telemedicin är konsultationer på distans mellan läkare, 
dataöverföring mellan olika professioner, överföring och granskning av bilder, 
kirurgi på distans via robotteknik eller meddelanden mellan patienter och 
vårdgivare.  
    Ökat kunskapsutbyte, minskat resande, och ekonomiska besparingar är några av 
vinsterna med att införa telemedicinska lösningar menar Grundström (2011, 
februari). Grundström poängterar dock att det exempelvis i primärvården aldrig kan 
ersätta kontakten med patienten, öga mot öga. Vidare menar Grundström att 
ersättningarna är en viktig fråga där ett fungerande system måste finnas vilket 
kräver engagemang från politiskt håll. 
 
2.1.6 Mobila enheter 

Mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor kan kommunicera över öppna 
nätverk, de utnyttjar flera olika tjänster och olika applikationer kan laddas ned. Allt 
tillsammans kan påverka säkerheten om oavsiktlig spridning av personliga 
uppgifter. Dessutom är de stöldbegärliga saker och personuppgifter i dessa enheter 
måste därför vara tillräckligt skyddade för att inte spridas till obehöriga. Det krävs 
att användarna är utbildade och informerade, information som skickas över mobila 
enheter måste krypteras och se till att det endast är den informationen berör som 
får åtkomst till den genom exempelvis e-legitimation (Datainspektionen). Det är 
också viktigt att patientinformation inte lagras i moln eller andra tjänster på de 
mobila enheterna. (Datainspektionen). 
 
2.1.7 Digitala klyftan 

Den årliga studien av svenska folkets internetvanor, i år skriven av Davidsson och 
Thoresson (2017), visar att år 2017 använder hela 94 procent av den svenska 
befolkningen internet, hur det är fördelat på åldrar demonstreras av tabellen nedan. 

 

Figur 1 - Diagram över internetvana fördelat mellan olika åldrar (Davidsson & 
Thoresson, 2017) 

 



18 
 

    Det finns liksom diagrammet ovan visar, fortfarande en liten klyfta hos de 
personer som är över 76+ år. Men endast fem år bakåt i tiden, år 2013, var 
internetanvändningen hos personer över 76+ år nere på 29 procent och ännu lite 
längre tillbaka år 2009 var den nere på 11 procent (Findahl, 2013). Med den 
statistiken i handen har utvecklingen gått väldigt fort. Barn använder också internet 
i allt större utsträckning, redan från två års ålder är det vanligt att de tittar på video, 
spel och läroapplikationer (Davidsson & Thoresson, 2017). Vidare har skolverket 
publicerat nya riktlinjer som innehåller aspekter av digital kompentens som elever 
ska lära sig under sin tid på grundskolan (Skolverket, 2017). Detta stärker barn och 
elever i att förstå digitaliseringen utifrån olika aspekter och träder i kraft sommaren 
år 2018. En överblick av internetanvändningen i förhållande till ålder visas i 
diagrammet nedan. 
 

 

Figur 2 - Diagram över utvecklingen av internetanvändning de senaste 5 åren 
 
    Det har alltså hänt väldigt mycket på kort tid inom internetanvändningen och idag 
finns inte längre något åldersspann där de som inte använder internet överstiger de 
som använder internet. Dock finns ännu runt 500 000 svenskar som inte är 
uppkopplade och nästan 430 000 är äldre än 65 år (Davidsson & Thoresson, 2017). 
De digitala klyftorna minskar stadigt inom Sverige men detta innebär inte att det 
inte finns mer jobb att göra. Idag handlar det exempelvis om att de äldre hamnar 
efter vad gäller den mobila internetanvändningen och i o med att klyftor minskar 
och fler involverar sig med internet skapas, menar Davidsson och Thoresson (2017), 
nya förhållningssätt. Designen måste enligt dem fokuseras på avseende för att 
tillgänglighetsanpassa för olika behov vad gäller olika målgrupper och 
funktionsnedsättningar. Det är inte heller säkert att de som använder internet drar 
nytta av internets möjligheter bara för att de har en internetuppkoppling.  
 

2.2 Organisation i förändring 

Förändring, omvandling, omställning, omstrukturering, utveckling, avveckling och 
förnyelse är olika begrepp som används för att beskriva den process som äger rum 
inom företag och offentliga organisationer. Nadler och Tushman (1989) menar att 
förändringsprocesser inom organisationer är komplexa och spåras ofta till externa 
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faktorer som exempelvis nya konkurrenter. Vidare skriver Nadler och Tushman 
(1989) att förändringarna inom organisationerna ofta initieras av ledningen men 
påverkar hela organisationen med avseende på anställningar, kunder, konkurrens 
och produkter. 
    Våra reaktioner på förändringar beror enligt Angelöw (2010) på i vilken 
omfattning förändringarna är självvalda eller påtvingade och om vi uppfattar dem 
som positiva eller negativa. Angelöw (2010) menar att vi kan reagera positivt om i 
tror att förändringen leder till förbättringar och om den är välgörande för oss. Vi 
påverkas o andra sidan negativt om vi uppfattar situationen som hotfull eller 
påfrestande om vi tror att den ska leda till försämringar. En lång rad omständigheter 
avgör hur vi kan reagera i samband med förändringar vilka Angelöw (2010) nämner, 
några av dessa är: 
 

Förändringsvilja – Ett vanligt skäl till motstånd är då användarna inte inser 

behovet eller nyttan med en förändring. Med en hög förändringsvilja och insikt 

i förändringens nytta samt ser behovet skapas en positiv inställning till 

förändringsarbetet. 

 

Delaktighet – Att beslut fattas över huvudet är aldrig något som tas positivt 

och leder ofta till motstånd. En vanlig erfarenhet när sådana beslut tas är 

känslan av att förändringsåtgärderna leder till mer problem och ansträngning 

än vad det är värt. Ofta är det också en rättfärdig reaktion då ledningen inte har 

kunskap om anställdas arbetssituation. Genom att i ett tidigt skede efterfråga 

medarbetaren erfarenhet och kunskap kan motstånd såväl som ineffektivitet 

undvikas. Genom att involveras i förändringen skapas en positiv 

förändringsattityd och de anställdas delaktighet bidrar också ofta till 

effektiviseringar och förbättringar som inte vart möjliga utan deras medverkan. 

 

Förtroende – Avsaknad av tillit eller en redan negativ inställning till de som 

genomför förändringen leder till motstånd. Genom ett väl uppbyggt förtroende 

för de som är ansvariga för förändringen kan leda till att de berörda accepterar 

och välkomnar förändringen. 

 

Tidpunkt – Att välja rätt tidpunkt för förändringar är viktigt. Om förändringen 

sker vid en tidpunkt då det alldeles nyligen genomgått omfattande 

organisationsförändringar kan motstånd skapas. Förändringen kan däremot 

välkomnas om den kommer vid rätt tidpunkt och överensstämmer med behovet 

av förändring 

 

    För att användarna ska acceptera nya gränssnitt och för att minimera upplevda 
problem hos användarna inom sjukvården kan man enligt Mohd och Mohamad 
(2005) använda sig av sex olika tekniker: 
 

1. Involvera användarna i behovsanalys och kravdefinition. 

2. Utnämn en deltagare bland användarna som är involverade i designen som 

först får tillgång till programmet och får en första genomgång och träning. 

3. Genomför uppgiftsanalyser av hela arbetsprocessen. 

4. Utför användarstudier med penna och papper för att skapa olika prototyper. 
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5. Genomför iterativ användbarhetstestning av de prototyper som framstår 

som framgångsrika. 

6. Besök sjukhus för att observera arbetsprocessen. 

 

2.2.1 Kommunikation 

Kommunikativa handlingar är enligt Habermas (citerad i Gard & Wikman, 2012) 
grunden till delad och ömsesidig förståelse mellan människor. Effektiv 
kommunikation och påverkan handlar enligt systemteorin om att vi måste överge 
den mekanistiska uppfattningen om krafter som verkar på ting, kommunikation är 
tvärtom ett resonansfenomen (Öquist, 2008).  
  I en studie gjord av Nijland, van Gemert-Pijnen, Boer, Steehouder, & Seydel (2008) 
uppkom bristen på feedback något som vårdpersonalen ansåg som ett problem. 
Studien utgick utifrån scenariobaserade tester i kombination med djupintervjuer. 
Vårdpersonalen kände att de inte fick feedback från hur deras e-mail togs emot och 
hur de uppfattades av patienterna och tvivlade därför på effektiviteten av 
konsultation genom e-mail. Semantiken togs också upp i deras studie som ett 
problem då vårdgivare ofta ur patienters perspektiv använder ett svårt och ibland 
obegripligt språk. Från andra hållet uppledde även patienter i studien problem med 
att formulera hälsoproblem i textform samt svårigheter att kategorisera sina 
problem. 
 

2.3 Användarcentrerad design 

Abras, Maloney-Krichmar och Preece (2004) skriver att design av produkter i 
vardagen inte alltid känns intuitiva vilket kan skapa frustration hos användaren. De 
skriver vidare om användarcentrerad design vilket är en bred term där användarna 
influerar designens utformning. Det är därför viktigt att överväga vilka som är 
användare och hur dessa ska involveras i processen. Vidare bör flera användare 
tänkas in i detta spektrum enligt Abras, Maloney-Krichmar och Preece (2004) de 
personer som blir påverkade av användandet av produkten kan ha värdefulla åsikter 
och behov i utformandet av designen. Eason (1987) (citerad i Abras, Maloney-
Krichmar, & Preece, 2004) identifierade tre typer av användare: primära –de som 
använder produkten-, sekundära –vid vissa tillfällen kommer använda produkten- 
och tertiära –personer som blir påverkade av användandet av produkten. En 
framgångsrik produkt bör ta alla tre aspekter i beaktning. Det tar tid att samla data 
från och om användarna, framförallt när förståelse för deras omgivning ska erhållas.  
    Om det är någon princip som är helig för alla inom fältet av användargränssnitt 
så är det enligt Norman (2005) ’känn din användare’. Det är inte rimligt att utforma 
produkter och tjänster utan en förståelse för de som ska använda produkten enligt 
Norman. Han skriver att man endast genom att lära känna användarna kan designa 
programvaror med hög användbarhet och förståelse. 
 

2.4 Förebildsanalys 

I dagsläget finns ’mina vårdkontakter’ vilken är en tjänst framtagen av 1177 där 
patienter kan skriva meddelanden, boka och avboka besök och göra receptförnyelser 
till en vald vårdgivare. Dessa meddelanden hamnar på 1177’s sida och vårdpersonal 
måste gå utanför sitt ursprungliga journalsystem, som i denna studie var COSMIC, 
för att hantera dessa. Det denna studien ämnar undersöka är vårdpersonalens 
inställningar till att lägga in en liknande funktion direkt in i COSMIC så att 
vårdpersonalen slipper göra flera uthopp ur sitt ursprungliga journalsystem. 
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3 Metod 

Studien har antagit en kvalitativ ansats där data samlats in med yrkesverksamma 
personer inom vården. Kvalitativa metoder används för att undersöka människors 
upplevelser och syn på verkligheten för att beskriva, förklara och tolka dessa (Ahrne 
& Svensson, 2011). Då frågeställningarna för studien handlar om att ta reda på 
vårdpersonalens syn på meddelanden inom COSMIC var den kvalitativa ansatsen 
given. Intervjuer används ofta ihop i kombination med observationer, genom att 
kombinera dessa tillvägagångssätt kan förståelse skapas av hur händelser eller 
beteenden naturligt uppstår likväl som återskapande perspektiv på deras 
förekomster (Ritchie & Lewis, 2003).  Patel & Davidson (2011) skiljer på 
utvecklingsarbete och forskning där syftet hos forskning är att producera kunskap 
medan utvecklingsarbeten handlar om att bidra till förändring.  
    Denna studie koncentrerar sig på forskningsfasen för att samla in och analysera 
data. Forskningsfasen är enligt Patel och Davidson (2011) till för att producera 
kunskap, under forskningsfasen samlas data in som analyseras för att finna 
gemensamma genomgående kategorier och teman. Datainsamlingen i studien 
bestod av en pilotstudie med två deltagare, två observationer, tio intervjuer och 
redan tidigare transkriberat material från Cambio. Syftet med insamlade data var 
att få en överblick av vårdpersonalens syn på att integrera patientmeddelanden i 
COSMIC. Totalt består studien av tolkningar utifrån 22 yrkesverksamma personer 
inom vården. 
 

3.1 Pilotstudie 

För att erhålla kunskap och erfarenhet kring intervjuer genomfördes en pilotstudie 
där forskaren testade sina frågor och utvärderade dessa efteråt. 
 
3.1.1 Deltagare 

Två läkare som arbetat med COSMIC som journalsystem deltog i pilotstudien. Dessa 
två var båda kontakter erhållna från Cambio. Det var en man och en kvinna. 
 
3.1.2 Utförande 

Förberedelserna för intervjuerna började med möten internt på Cambio för att 
skapa en grundläggande uppfattning om hur COSMIC och Messenger i dagsläget 
fungerade. När frågeställningarna var formulerade skapades frågor med syfte att 
besvara frågeställningarna. Eftersom intervju var något forskaren aldrig tidigare 
gjort var det bra att ha givna frågor att tillhandahålla och kunna falla tillbaka på om 
respondenterna hade korta svar eller inte självmant pratade vidare. 
    Innan intervjuerna presenterades studiens syfte (bilaga 2) och båda 
respondenterna gav muntligt sitt samtycke till deltagandet i studien samt samtycke 
till att låta forskaren spela in intervjuerna i syfte för att kunna ägna sig åt 
transkribering efteråt. Intervjuerna gjordes över Skype och tog mellan 30–60 
minuter. Transkribering av intervjuerna sammanställdes direkt efter 
intervjutillfällena. 
 

3.2 Observationer 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för två observationer som gjordes ute 
på en vårdcentral. Besöket varade i totalt fyra timmar och fördelades på två 
observationer av två sjuksköterskor under två timmar vardera. Syftet var att erhålla 
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en större förståelse för programmet COSMIC och hur de användes på riktigt ute i 
fält och inte i en testmiljö. Genom att skapa en bredare förståelse för hur 
yrkesverksamma inom vården arbetade med COSMIC kunde en bredare kunskap 
erhållas och frågorna till intervjuerna kunde anta en djupare form. 
 
3.2.1 Deltagare 

Två observationer genomfördes på en vårdcentral. Där observerades två 
sjuksköterskor i deras arbete under 2 timmar vardera. Av deltagarna var båda 
kvinnor. Deltagarna erhölls av kontakter via Cambio. 
 
3.2.2 Utförande 

Då forskaren ville gå in med öppet sinne gjordes inga större förberedelser. Penna 
och anteckningsblock togs med för att kunna anteckna under observationens gång. 
Innan intervjuerna presenterades studiens syfte (bilaga 2) och all vårdpersonal på 
avdelningen gav muntligt sitt samtycke till deltagandet i studien. Forskaren satt 
snett bakom sjuksköterskorna under observationstillfällena. Under observationens 
gång antecknade forskaren sjuksköterskornas arbetsprocess på datorn, vilka 
program som användes och observerade förloppet. Sjuksköterskorna hanterade 
under observationstillfället samtal vad gällde rådfrågning, tidsbokningar och 
receptförnyelser och använde sig av en telefontjänst, journalsystemet COSMIC och 
meddelanden i ’mina vårdkontakter’.  
    Sjuksköterskan vid första observationstillfället, svarade på inkommande 
telefonsamtal med högtalare på, sjuksköterskan informerade patienten direkt vid 
det inkommande samtalet om att forskaren satt med och om bakgrunden till 
studiem, alla patienter gav sitt samtycke att prata på högtalare. Forskaren har inte 
använt data från patienterna utan endast observerat hur sjuksköterskan arbetat 
kring att ta emot samtalen som helhet på sin dator. Direkt efter 
observationstillfällena satte sig forskaren ned för att skriva ned allt som skett och 
sagts under dessa fyra timmar. 
 

3.3 Intervjuer 

I detta avsnitt presenteras deltagarna och tillvägagångssättet för intervjuerna.     
Syftet med intervjuerna var att få en inblick i hur vårdpersonalen tänker kring att 
interagera en meddelandefunktion i COSMIC.  Vidare för att undersöka vilka 
funktioner och hur det skulle presenteras som var önskvärt.  
 
3.3.1 Deltagare  

Deltagare som ställde upp på intervjuer i studien var administratörer, läkare, 
undersköterskor och sjuksköterskor verksamma på olika sjukhus inom Sverige. Alla 
som deltagit i studien använder COSMIC som journalsystem. Totalt 10 personer 
deltog i intervjuerna: fem läkare, en undersköterska, tre sjuksköterskor och en 
administratör. Av deltagarna var nio kvinnor och tre män. Då det var svårt att 
komma i kontakt med personer inom vården användes ett bekvämlighetsval där de 
kontaktuppgifter som av forskaren själv och från Cambio erhölls, användes. 
 
3.3.2 Utförande 

I takt med att forskaren samlat mer kunskap och förståelse för hur COSMIC 
användes i fält genom pilotstudien och observationerna, kunde nu underlaget för 
intervjuerna bearbetas om. En intervjuguide (bilaga 1) förbereddes med frågor som 
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var av intresse att komma in på och fungerade som ett diskussionsunderlag för att 
hålla sig inom ramen för studiens syfte. Intervjuerna gjordes öppna för att samtalet 
skulle flyta på naturligt och låta respondenterna själva styra samtalet.  
    Innan intervjuerna påbörjades, presenterades studiens syfte (bilaga 2) och alla 
respondenter gav muntligt sitt samtycke till deltagandet i studien samt samtycke till 
att låta forskaren spela in intervjuerna i syfte för att kunna ägna sig åt transkribering 
efteråt. Intervjuerna gjordes där respondenten arbetade eller över Skype och tog 
mellan 30–60 minuter. En transkription av intervjuerna sammanställdes direkt 
efter intervjutillfället. 
 

3.4 Tidigare insamlat material från Cambio 

Cambio hade sedan innan redan transkriberade intervjuer från yrkesverksamma 
personer inom vården.  
    En av intervjuerna var det Cambio somt tog kontakt med en läkare då de fått tips 
om att läkaren var en flitig användare av meddelandetjänsten hos 1177. Intervjun 
gjordes av två arbetare på Cambio via en telefonkonferens där en ställde frågor och 
en antecknade.  Syftet för undersökningen var som en del i deras researcharbete 
inför deras patientapplikation. 
    En annan intervju var med en läkare som då även arbetade för Cambio. Det var 
tre som intervjuade, en anställd på Cambio som satt med läkaren på plats och två 
anställda på Cambio som var med via videolänk. Syftet var även här som en del i 
deras researcharbete inför deras patientapplikation. 
    Rastrerande intervjuer skedde på plats på ett sjukhus. Dessa rekryterades genom 
en kontaktperson som hjälpte till att förmedla kontakterna. Syftet var att utforska 
möjligheterna till ett samarbete och ett test ute på fält av patientapplikationen. 
    Forskaren gavs tillåtelse att använda dessa transkriberade intervjuer även för 
denna studie och användes för att skapa en större datamängd att utgå ifrån för att 
finna och stärka kategorier och teman i studien. 
 
3.4.1 Deltagare 

Det redan tidigare ihopsamlade materialet bestod av totalt åtta personer fördelade 
enligt följande: tre läkare, tre sjuksköterskor, en kurator och en logoped. 
Könsfördelningen i detta material är ej känt. 
 
3.4.2 Utförande 

Det material som erhållits genom Cambio har fungerat som ett komplement till de 
intervjuer och observation som gjordes under studiens gång. Dessa har fungerat som 
ett komplement och bekräftat det som upptäckts ute under intervjuerna och 
observationerna. 
 

3.5 Etiska överväganden 

Alla deltagare informerades muntligt av författaren vid intervjutillfället och 
observationen om studiens bakgrund o syfte. Deltagarna informerades om att deras 
deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan förklaring. 
Författaren informerade de deltagande om att all information som samlades in 
skulle behandlas konfidentiellt och allt material avidentifieras. 
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4 Analys 

Sammanställningen av insamlade data gjordes efter en kvalitativ innehållsanalys 
inspirerad av Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) och Braun och Clarke 
(2006). Braun och Clarke förklarar tematisk analys som en metod för att identifiera, 
analysera och sammanställa teman bland kvalitativt insamlade data och menar att 
en av fördelarna med tematisk analys är dess flexibilitet. Tematisk analys innehar 
en teoretisk frihet och ger förutom flexibiliteten också ett användbart 
forskningsverktyg som kan ge rikt och detaljerat, men ändå komplext innehåll där 
temat är subjektivt utifrån forskarens tolkning och forskningsfråga (Braun & Clarke, 
2006). Intervjuer genererar stora mängder data där allt inte förefaller sig varken 
intressant eller relevant för studien vilket då kan transkriberas genom att filtrera 
endast det av vikt (Bryman, 2011). Den tematiska analysen börjar enligt Braun och 
Clarke (2006) med att forskaren samlar in data och bekantar sig med materialet 
vilket görs bland annat under transkriberingen. Sedan kodas det som anses vara av 
intresse och mening. När all data är kodad börjar fasen där alla koder ska sorteras 
till potentiella kategorier och alla relevanta dataextrakt samlas inom de identifierade 
kategorierna för att sedan slå ihop vissa av dessa kategorier till övergripande teman. 
 

4.1 Datauppsättning 

Det första steget i denna studie innefattade att transkribera alla intervjuer och 
observationer vilket gjordes direkt efter avslutad intervju/observation. De meningar 
ur det transkriberade materialet som av forskaren kändes ligga intresse i skrevs ut 
på papper. Papperna med meningsbyggnader från intervjuerna/observationerna 
placerades på ett bord för att skapa en överblick över alla uttalanden. Dessa 
utklippta meningar från intervjuerna och observationerna skapade 
datauppsättningen som forskaren utgick ifrån för att komma fram till en slutsats i 
studien. 
 

4.2 Generera kategorier 

När datauppsättningen var klar började fasen att generera koder. Watt-Boolsen 
(2007) skriver att koda ett datamaterial innebär att dela upp det i mindre delar och 
koda innehållet till kategorier för att söka efter dolt innehåll bland 
datauppsättningen. Kategorier innehåller enligt Graneheim, Lindgren och 
Lundman (2017) ofta saker, åsikter, attityder, perceptioner, erfarenheter och det är 
enligt Braun och Clarke (2006) viktigt att all extraherade data är kodade så de kan 
jämföras med varandra. Koder identifierar en funktion av data som är av intresse 
för forskaren och kategoriserar i meningsfulla grupper (Braun & Clarke, 2006). 
Forskaren väljer koder för att identifiera kategorier som delar gemensamma 
egenskaper för att jämföra och kontrastera dem med andra kategorier, dela dem i 
mindre underkategorier eller slå ihop dom till bredare kategorier (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017).  
    Ur datauppsättningen i denna studie placerades lapparna med meningsbyggnader 
från intervjuerna och observationerna som ansågs ha någonting gemensamt 
tillsammans.  Totalt skapades av dessa meningar 27 kategorier. 
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4.3 Söka efter teman 

När kategorierna är utarbetade kan de kombineras och sättas ihop till övergripande 
teman (Braun & Clarke, 2006). Granheim, Lindgren och Lundman (2017) beskriver 
teman som en röd tråd som går genom flera kategorier. 
    Forskaren för denna studie hade i denna fas identifierat 27 olika kategorier utifrån 
datauppsättningen. Totalt bildades åtta övergripande teman till de 27 kategorierna. 
Dessa presenteras i resultatdelen. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de uppkomna teman och kategorier ur studien i form av 
överskådliga bilder. 
 

5.1 Teman och kategorier 

Totalt utarbetades åtta teman med sammanlagt 27 kategorier. Dessa presenteras 
sammanfattat i tabellen nedan för att sedan presenteras tillsammans med resultat 
ur intervjuerna och observationerna som stärker varje del. Temana presenteras till 
vänster i figurerna nedan i fetstilt medan kategorierna till dessa teman presenteras 
till höger. Varje tema med tillhörande kategori åtskiljs med en linje. 
  

 

Figur 3 - Del 1/2 av sammanställning av kategorier och teman 
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Figur 4 - Del 2/2 av sammanställning av kategorier och teman 

 
5.1.1 Farhågor 

Ett tydligt förekommande tema bland vårdpersonalen var farhågor. Detta delades 
upp i totalt fem olika kategorier: Information försvinner, vems ansvar?; Ersätta 
telefon; Kapacitet; Missar mycket information; Vem sorterar bruset?, vilka 
presenteras nedan. 
 
Information försvinner, vems ansvar?  
En viss oro finns bland vårdpersonalen över att information kan försvinna eller att 
informationen inte når fram till patienten och vems ansvar det ska ligga hos. 
 

”Behöver veta att det inte ligger på mig om något försvinner.” - Kurator 
 

”Integriteten och sekretessen måste ses över.” -Logoped 
 
Ersätta telefon.  
En stor farhåga bland vårdpersonalen är tanken på att ersätta telefonen helt med en 
meddelandefunktion. Även om farhågorna är stora att ersätta telefonen finns det 
också positiva toner hos de som tänker ur ett annat perspektiv där 
meddelandefunktionen skulle kunna fungera som ett komplement till telefonen. 
 

”Har svårt o se hur jag skulle ersätta samtalet med text.” -Kurator 
 

”Mina farhågor är att det ska dyka upp frågor som är svåra att hantera utan 

ett samtal. Samtalet är mitt arbetsredskap, de får inte försvinna.” -Kurator 
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”Alltså jag tror telefonen behöver vi nog ha kvar, men jag tror det här skulle 

kunna vara ett väldigt starkt komplement.” -Sjuksköterska 2 

 

Meddelandefunktionen ska inte innebära att det ska vara antingen eller, utan det 
räcker med att utveckla ett starkt samspel mellan de olika kanalerna. 
Meddelandefunktionen bör ses som ett komplement snarare än en 
ersättningsmetod. 

 

Kapacitet.  
En mycket stor oro kring att släppa in patienter i Messenger är bristen på tid. 
 
”Som läkare arbetar med avdelning, mottagning och så vidare finns inte många 

lediga stunder att svara på mail. Ytterligare en administrativ uppgift kanske 
tyvärr blir svårt o hinna med som det ser ut idag.” -Läkare 1 

 
”Vi har inte kapacitet att ta emot många fler frågor eller information från 

patienten.” – Läkare 8 
 

”..inte släppa de fritt att någon där vi inte har en påbörjad vårdkontakt, att 
öppna den linjen in. För det har jag inte utrymme att hantera, min 

arbetsbelastning skulle bli för stor.” -Läkare 4 
 
Vårdpersonalen belyser även farhågan kring att öppna upp ett helt nytt system 
parallellt med de som idag redan existerar. 
 
”..vårt störta bekymmer idag att det är så hysteriskt många parallellsystem som 

är öppnade.” -Läkare 6 
 

”Absolut inte en kanal till, så kan man ju säga. Vi har alldeles för många.” -
Läkare 5 

 
Vidare öppnas även funderingar som vilka förväntningar patienterna kommer ha 
om en meddelandefunktion lanseras. Förväntar sig patienterna att de ska nå vården 
alla timmar om dygnet, eller inom hur många timmar förväntar de sig att få svar. 
 

”En bra kommunikationsväg, men räcker vi till om det blir många frågor? Man 
måste hitta en bra gräns.” -Logoped 

 
”Det skulle skapa förväntningar som vi tyvärr kommer få svårt att leva upp till.” 

-Läkare 1 
 
Missar mycket information. 
En stor anledning till att vårdpersonal är skeptiska till meddelanden är att den 
information som kan ges via skrift uppfattas som bristfällig.  
 

”Man missar väldigt mycket information i meddelanden som gör att man ändå 
måste ta ytterligare kontakt.” -Läkare 2 
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”Det ställer ganska stora krav på de som ska höra av sig och presentera bilden.” -
Läkare 4 

 
”Man kan tycka att man är jättetydlig när man skriver men det kan ju alltid 

misstolkas eller feltolkas eller tolkas in massor som inte står och det beror ju hela 
tiden på mottagaren och så väl känner vi ju inte våra patienter att vi vet hur 

varje person precis kommer tolka allting.” -Läkare 5 
 
Vem sorterar bruset? 
Hur ska alla meddelanden som kommer in till vården sorteras och av vem? Det 
måste vara ett flöde som fungerar effektivt utan onödiga omvägar och onödig lång 
tid. 

 

”Risken tror jag är att många känner att det är svårt att filtrera.” -

Sjuksköterska 1 

 

”Men det jag tror kan vara ett problem är ju egentligen att många ärenden 

som kommer in behöver någonstans hanteras vart det ska. Och där är 

kanske den stora utmaningen att hitta en effektiv väg där någon kan sortera 

det här att man har någon form av funktionsbrevlåda eller plats där det 

samlas precis som idag på mina vårdkontakter.” -Sjuksköterska 2 

 

”Bekymret blir väll att om det är öppet åt andra hållet jag ser inte riktigt hur 

man ska begränsa patientens möjlighet att liksom komma in med väldigt 

mycket långa brev och frågor.” -Läkare 5 

 
5.1.2 Fördelar 

Tre underkategorier till temat ’fördelar’ har uppkommit: Digitalisera; Lättare 
kontakt; Samma system, vilka presenteras nedan. 
 
Digitalisera. 
Det finns mycket positivism från personalen i att fortsätta digitalisera vården. 
Vårdpersonalen talar utifrån att det är en förväntning från patienterna, minskar 
papper och bidrar till en enklare kommunikationsväg ut. 

 

”Vill kunna skicka sms och email till patienten. Elektronisk kommunikation 

med patienten. Meningslöst att skicka papper. Måste få till detta väldigt 

snart.” -Observation, sjuksköterska 4 

 

”I det stora hela tycker jag det är en förbättring för. Det spar ju mycket 

papper, förut kommunicerade vi via fack och papper och nu kan vi 

kommunicera via meddelandefunktionen så jag tycker det är bra.” -Läkare 3 

 

”Det måste vara lätt. Vi ska inte ha något som gör det segare. Hanterbart, 
snabbt, smidigt.” -Sjuksköterska 8 

 
Lättare kontakt. 
Att släppa in patienter via meddelande in i vården talas som en lättare kontaktväg. 
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”Lättare att ta och få kontakt.” -Kurator 

 

Detta har flera utgångspunkter som att patienter tenderar att inte svara då de ser att 
ett dolt nummer ringer dem. Det skulle därför underlätta om det gick att skicka 
meddelanden om när man kan tänkas ringa personen eller helt enkelt ersätta 
telefonsamtalet genom ett meddelande istället. 

 

”Problem med att ringa då det visas som dolt nummer och många som inte 

svarar för de tror det är telefonförsäljare.” -Läkare 9 

 

Vidare är det också ett problem idag att vården inte kan initiera kontakten med 
patienterna. Idag kan patienter skicka meddelanden via mina vårdkontakter i mina 
vårdkontakter hos 1177 som vårdpersonalen i viss utsträckning kan föra en kortare 
dialog i, men aldrig själva ta upp en kontakt. 
 

”Nej vi kan inte starta vi kan bara svara. Man kan ju förmedla provsvar till 

viss del där, men då måste man ju ha en startad kontakt med patienten, så är 

det.” -Läkare 6 

 

” Det som är ju att vi kan ju inte, vi har inte samtycke för att initiera 

kontakter i ett meddelande.” -Sjuksköterska 2 

 

En läkare talar också om de problem som uppstår då en patient sökt vård, där läkare 
och patient har startat en relation och där läkaren vill att patienten meddelar om 
hur det går inom några veckor. Patienten måste idag då ringa på telefontiderna till 
vårdcentralen som redan är överbelastad och begränsad framkomlighet. 
 

”Vi har problem med telefontillgängligheten.. känns lite osäkert att de ska gå 

via telefonrådgivningen.. vi har ju en påbörjad relation..där skulle vi kunna 

kommunicera” -Läkare 4 

 

Vårdpersonalen ser potential i en meddelandefunktion där det skulle innebära att 

lättare att ta kontakt. En meddelandefunktion i COSMIC skulle kunna innebära att 

vårdpersonalen får tillgång till att initiera patientkontakter och tar även bort 

problemet med patienter som inte svarar på grund av dolt nummer. 

 

Samma system. 
Något som är gemensamt för alla som intervjuats eller observerats är att de utöver 
COSMIC även arbetar i flera system utanför det. Det är bland annat externa 
telefonbokningssystem, bildbehandlingsprogram, mina vårdkontakter och Outlook.  
Trots detta är det ingen som riktigt anser detta som ett problem. 
 
”Alltså jag tror det handlar om en del av acceptans. Vi är nog rätt härdade, vi är 

vanliga med krångliga vägar och då är det här det minst krångliga vi känner 
till.” -Sjuksköterska 2 

 
Trots oro kring att öppna upp en kanal till menar de på att om man antingen kan 
intrigera mina vårdkontakter med COSMIC eller helt ta bort mina vårdkontakter så 
är många positiva till den iden. 
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”Den största vinsten för mig att få in meddelanden i COSMIC är att det bara 

är ett system. Nu klipper och klistrar jag för att få in patienten i COSMIC.” -

Läkare 9 

 

”Nackdelen idag med mina vårdkontakter är ju att man inte kommer in i 

journalen utan man måste också gå in med personnumret i COSMIC så det är 

ganska många steg innan man faktiskt är inne i systemet så hade de vart en 

sammankoppling att meddelanden från patient kommer in i journalen så 

hade det sparat tid.” -Läkare 7 

 

” Men jag ser en poäng i att man kanske ska komma direkt in i COSMIC så 

att man inte behöver skriva samma info två gånger. Som nu när man måste 

in i mina vårdkontakter och skriva en ny anteckning i COSMIC om vad 

patienten skrev i mina vårdkontakter. Och då måste de ju va en möjlighet att 

man tar över texten från meddelandefunktionen direkt i journalanteckningar 

nått sånt.” -Läkare 3 

 
5.1.3 Funktioner 

Ur intervjuerna och observationerna framkom flera olika funktioner som skulle 
kunna utvecklas inom Messenger modulen mellan patient och vård. Dessa 
sammanfattas som punkter utifrån vad som framkommit under intervjuerna och 
observationerna nedan. 
 
Läst meddelande.  
Meddelanden kan gärna synas att de är lästa av patient, men patient ska inte kunna 
se om någon inom vården läst meddelandet. 

 

”Inte om det är läst åt båda håll, däremot skulle jag gärna vilja se om 

patienten har läst det. Behöver jag påminna om att ta ett prov eller ska jag 

ringa eller kan jag vänta en dag” -Läkare 9 

 

Standardiserade frågor.  
Vårdpersonalen vill inte att patienter ska kunna skicka in ett helt fritt meddelande. 
De ska filtreras med kategorier och kanske även standardiserat frågeformulär. 

 

”Om man skulle fantisera att det bara skulle bli 1177s inväg att den är via 

Messenger in så skulle de absolut vara så att det måste finnas tydliga 

kriterier som patienten måste fylla i alltså att det inte bara är ett öppet brev, 

det skulle bli ohållbart. ” -Läkare 5 

 

Öppna/stänga patientkommunikation.  
Möjlighet att välja om meddelandet som skickas till patienten ska fungera som 
envägskommunikation eller om patienten ska ges möjlighet att skicka tillbaka ett 
svar på meddelandet. 

 

”Det är ju en god tanke som jag tror man absolut skulle ha nytta av tror 

jag..Det är nog en ganska stor majoritet där vi skulle vilja kunna öppna en 
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tvåvägskommunikation under ett tag och vissa kanske vi inte öppnar alls.” -

Läkare 6 

 

”Men just med meddelanden så är det väll just att ha en dialog där man kan 

ställa följdfrågor och få svar och där man tydligt kan avsluta ett ärende 

tydligt att ’nu är meddelandet avslutat, ska vi etablera en ny kontakt så får 

du starta ett nytt ärende’.” -Sjuksköterska 2 

 
”Det har jag saknat, det skulle jag vilja ha att jag kan bevilja en direktkontakt 

in till mig.. Det tror jag skulle underlätta för vi får inte i nuläget maila med 

våra.. om man redan har en vårdrelation under en period och inte behöver 

bli ett samtal i kön för våra sjuksköterskor där skulle man kunna minska 

inflödet.” -Läkare 4 

 
Presentation.  
Meddelanden från patienterna ska enligt vårdpersonalen presenteras skilt från 
andra meddelanden i Messenger där meddelanden från medarbetare hamnar. Inga 
större krav på hur, utan det viktiga är att de tydligt skiljs åt på något vis. 

 

”Jag tror man måste särskilja dem på något sätt sen om det är med färg, 

ikoner eller olika brevlådor det är kanske tydligast att ha olika brevlådor 

egentligen.” -Sjuksköterska 2 

 

”Men jag tror för personalen att det kan vara bra om det särskiljs på något 

sätt att det tydligt framgår att det här är från en patient, för det är ju lätt att 

se att idag att det gäller en patient och att det kommer från en kollega, men 

ska man ha in båda där måste man ju särskilja båda har personnummer men 

att det här är från en kollega och det här är från en patient och där kanske 

enklast är att ha två olika vyer att de inte ligger i samma vy eller rad.” -

Sjuksköterska 2 

 

”I så fall är det viktigt att användare, att vi kan styra vart dessa 

meddelanden hamnar det är jätteviktigt” -Läkare 3 

 
Information från COSMIC.  
Möjlighet att skicka labbsvar, röntgensvar, uppdaterade medicinlistor och annan 
information på ett snabbt och smidigt sätt digitalt till patienterna. 

 

”.. istället för ett brev på labbsvar eller förmedlande av andra typer av svar 

eller medicinförändringar eller vad som helst som jag gör via brev om jag 

skulle kunna länka det som, alltså skicka det som ett elektroniskt brev via 

messenger om de nu va den då skulle det va jättebra..jag saknar är att kunna 

skicka elektroniskt och kunna få svar elektroniskt. Och det är klart skulle det 

där kunna vara samma system så är väll det jättebra.” -Läkare 5 

 

”Där hade man ju kunnat tjäna på att ha e-brevsfunktionen alltså att e-

brevsfunktionen hade gått på, bara det hade ju vart en förbättring idag 

tänker jag att det hade gått e-brev inte bara på kallelser utan även provsvar, 
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att man kunde valt skriv ut eller e-brev. För då hade vi ju sluppit momentet 

att de ligger strandade o inte kommer iväg, så bara de hade ju förenklat 

ganska mycket.” -Läkare 6 

 

”Nej men jag tänker på standardbreven, just för röntgen hade man lätt 

kunnat ha en knapp från ROS ett standardbrev o att man kört det som e-brev 

rakt ut då hade det blivit betydligt färre klick.” -Läkare 6 

 
Aviseringar.  
Någon form av avisering önskas när patientmeddelanden inkommer. En del vill 
dock inte bli störda av dessa, en möjlighet att själv ställa in hur aviseringarna 
inkommer vore en idé. På frågan om de skulle vilja att en avisering uppkom när en 
patient skriver ett patientmeddelande var några svar: 

 

”Ja verkligen!” -Sjuksköterska 1 

 

”En avisering att man får att det står 1 oläst meddelande eller så och det 

skulle väll vara bra.” -Sjuksköterska 2 

 

”Kanske inte vad gäller dom (patientmeddelanden) att det kommer upp mitt i 

skärmen som en meddelanderuta för så blir det ju för dom meddelanden som 

kommer från kollegor som avbryter det jag gör och jag tänker meddelanden 

från patienterna kan aldrig va så akut att jag behöver avbryta det jag gör 

nu. Jag skulle hellre se att det lite diskret kommer upp kanske i ett hörn.” -

Läkare 4 

 
Integration.  
Antingen bör mina vårdkontakter kunna integreras mot COSMIC så de samspelar 
på ett smidigt sätt. Eller ta bort mina vårdkontakter helt för att endast använda 
meddelanden inom COSMIC. Även att på ett smidigt sätt journalföra inkomna 
meddelanden. 

 

”Jag tycker att eftersom det redan finns ett system så skulle de vara så att 

mina vårdkontakter tas bort, för annars har man bara ett program till man 

måste kolla, alltså att om man nu skulle införa det med 

meddelandefunktionen att patientmeddelanden kommer in där då skulle 

sjuksköterskorna bara bli jättetrötta på de.” -Läkare 3 

 
”Vi måste ju journalföra såklart, men är det verkligen hela det här 

meddelandet som jag ska journalföra eller är det en sammanfattning av den 

dialogen vi har om man tänker att det är en utökad meddelandefunktion där 

tanken är att vi ska kunna skicka meddelanden fram och tillbaka så kan det 

ju bli väldigt mycket som inte är relevant för en journalhandling och därför 

tror jag det är bra att vi behöver skriva om det.” -Sjuksköterska 2 

 

”Ja jo men man skulle väll kunna tänka sig en delad skärm eller något där 

man skulle kunna välja valda meddelanden att det här meddelandet är 

väldigt precist det skulle jag vilja ha med eller om du kan klicka på 
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meddelandet precis där och att det kan hoppa direkt över då och tycker man 

att alla meddelanden är bra kan man välja alla att kopiera över o finslipa det 

sen.” -Sjuksköterska 2 

 
Meddelanden framåt i tid.  
Möjlighet att vid ett patientbesök skicka ett meddelande till patienten direkt vid 
besöket, men som skickas först två veckor för en uppföljning. 

 

”Ja eller att jag redan då vid besöket kanske skulle kunna lägga in ett 

meddelande med fördröjt utskick.. Däremot i nuläget skulle jag se väldigt 

många tillfällen där det skulle vara hjälpsamt där det skulle vara 

betydelsefullt för mig och patienten och inte involvera massa andra på 

enheten. Jag tror det skulle kunna skapa mindre kö o belastning på tex 

telefontiderna..det tror jag skapar trygghet vilket jag tror gör jättemycket 

gott för patienterna.” -Läkare 4 

 

Känna av aktivitet.  
Meddelanden bör inte kunna skickas digitalt om patienten inte aktivt har gått in o 
gjort det valet. Om en läkare försöker skicka ett digitalt meddelande till en patient 
som inte valt det ska det ge direkt feedback på att det inte går och att läkaren får 
skicka ett e-brev istället. 

 

”Hur blir det om patienten inte längre använder meddelanden? Man måste 

veta att man har rätt väg till patienten.” -Läkare 10 

 

”Systemet bör kunna känna av om det finns möjlighet att skicka det 

elektroniskt om patienten har tillgång till journalen på internet.” -Läkare 4 

 

Funktionsbrevlåda.  
Delade uppfattningar kring funktionen praktiskt ska fungera vad gäller hur 
meddelandena ska sorteras. En lösning kan vara att låta varje vårdenhet själva 
administrera hur de vill att inkommande meddelanden ska hanteras och hamna. På 
frågan om alla läkare skulle ha fördel av att ha en funktionsbrevlåda där alla ärenden 
som ska hanteras av en läkare hamnar skapades respons likt denna: 

 

”Funktionsbrevlåda? Det går absolut inte. Annars skulle en doktor lägga tid 

på att sortera till en annan doktor och det går inte. Vi har massor så det 

räcker.” -Läkare 5 

 
”Vi har skapat funktionsbrevlådor. Man kan ju lösa kommunikationen 

antingen direkt till en person eller också till en funktion, det får man tänka på 

vad som är bäst. En läkare har ju semester o annat men patienter är sjuka 

året om så det kan inte vara bundet till en person.” -Läkare 1 

 

”Jag kan tänka mig en funktionsbrevlåda för kliniken. Vem ska sortera 

bruset?” -Läkare 10 
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5.1.4 Ärenden som lämpar sig som meddelanden.  

Det framgick snabbt att viss kommunikation med patienterna kräver fortsatta frågor 
från vårdpersonalen kring det patienten söker för. Detta öppnade upp för o 
undersöka vilka typer av ärenden som lämpar och inte lämpar sig i 
meddelandeformat. Underkategorier till temat ’ärenden som lämpar sig: Koppla 
bort mellanpersoner; konkreta frågor; utskick av information, vilka presenteras 
nedan. 
 
Koppla bort mellanpersoner.  
Den typ av ärenden som förbättras genom meddelanden är dessa där en 
mellanperson kan kopplas bort. 
 

”Lösa ärenden som enklast löses skriftligt och utan att koppla in så många 

steg. Om man tänker vad kan en kontaktsjuksköterska inte göra som 

förskriva läkemedel och sjukintyg, dom typerna av ärenden är fördelaktigt 

att sköta via meddelanden och går direkt till doktorn för det ska inte en 

sjuksköterska behöva få in.” -Läkare 2 

 

”Dom ärenden som ska skötas via meddelanden är där man kan koppla bort 

en mellanperson, något som endast läkare kan göra.” -Läkare 4 

 

”Om man tänker vad kan en kontaktsjuksköterska inte göra, som förskriva 

läkemedel o sjukintyg, dom typer av ärenden är fördelaktiga att sköta via 

meddelanden som går direkt till doktorn för det ska inte en sjuksköterska 

behöva ha in.” -Läkare 2 

 
Konkreta frågor.  
Enkla frågor som att patienten skriver in hur det går, hur barnet mår, hur 
hudirritationen utvecklats och så vidare. Även receptförnyelser och provsvar är 
sådant som enkelt kan skötas via meddelanden. 
 

”Konkreta frågor skulle kunna skötas via meddelanden, ex nytt recept, enkel 

info angående barnets tillstånd.” -Sjuksköterska 5 

 

”Alltså det vanliga är ju, alltså det som är enklast är ju normala röntgensvar 

tänker jag, okomplicerade eller skelettröntgen eller lungröntgen som är 

väldigt ganska snälla undersökningar och som ganska ofta är normala 

provsvar.” - Läkare 6 

 

”Det som jag tycker lämpar sig för det är såna konkreta saker som att jag 

önskar förnya mitt recept eller uppföljningar”  - Sjuksköterska 1 

 
Utskick av information. 
Möjligheten att skicka ut information till patienterna. 
 

”Nått som jag skulle vilja ha som skulle underlätta dialogen med patienter är 

när jag skulle skicka prov..Och vill jag också skicka ett brev till patienten 

oavsett om jag har en brevmall eller inte så är det väldigt många ytterligare 

klick till att få fram ett brev, skriva ut brevet, läggas i ett kuvert och skickas 
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iväg och det där tar i förhållandevis mycket tid till att man egentligen bara 

vill meddela normala provet..” -Läkare 4 

 

”Ja det har jag tänkt på många gånger, för det skriver jag ju ut idag skriver 

man ju ut på papper och skickar brev så det skulle ju vara bra. Förmedla 

provsvar, röntgensvar, planering och så vidare” -Läkare 5 

 

”Du måste kunna skicka filer det tror jag är skitviktigt alltså vanliga PDF 

filer med ergonomiska råd eller träningsprogram eller ja för den delen 

kallelser, provsvar ja vad det nu kan vara.” -Sjuksköterska 2 

 

5.1.5 Ärenden som inte lämpar sig som meddelanden. 

Allt utöver det som lämpar sig för meddelanden är de som inte lämpar sig. Detta 
innefattar alla typer av frågor som behöver kunna besvaras och föras som en dialog 
och fick underkategorin allmänna frågor. 
 
Allmänna frågor. 
Uppfattningen av studien har varit att det är väldigt många meddelanden som inte 
skulle lämpa sig. Det är dessa som rör sig om mer allmänna frågor och som oftast 
behöver ske i flera frågor och svars steg mellan vårdpersonal och patient. 
 

”Mer allmänna frågor skulle inte lämpa sig som meddelanden tex frågor om 

patientens allmäntillstånd o behandling då det kräver kommunikation åt 

båda håll.” -Läkare 6 

 

”De flesta tycker jag inte passar. För man missar väldigt mycket där som gör 

att man ändå måste ta ytterligare kontakt. Dom enda ärenden att sköta via 

meddelanden är där man kan koppla bort en mellanperson, något som 

endast läkare kan göra.” -Läkare 2 

 
”Sannolikt kommer man behöva ställa följdfrågor och vissa detaljer kring det 

hela. Det kommer nog sällan kunna vara så att bara ett fritt meddelande 

kommer ge tillräckligt med information.” -Läkare 4 

 
5.1.6 Tillgänglighet.  

Tillgängligheten är en kategori som varit vanligt förekommande. 
 
Avgränsningar. 
Hur ska patienterna få skicka meddelanden och till vilka? Vårdpersonalen vill ha 
tydliga ramar för hur meddelandefunktionen ska begränsas. 

 

”Det kan vara rimligt att kunna skicka ett meddelande till sin vårdcentral 

men inte till reumatologen om man inte är aktuell där.” -Läkare 10 

 

”Man får hitta en avgränsning för vilka som kan kontakta mig.” -Läkare 10 

 
Inte alltid i tjänst. 
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Ytterligare en aspekt är då exempelvis läkarna är på semester eller av annan 
anledning inte är i tjänst. Meddelanden från patienter får inte riskera att hamna hos 
någon som inte befinner sig i tjänst för tillfället. 

 

”Kontaktsjuksköterska. Bör vara funktion som kontorstid alltid är i tjänst o 

kan förmedla kontakt till läkare, dietist eller liknande.” -Läkare 1 

 

5.1.7 Ålder 

Ålder är något som tas upp i studien trots att det idag går mot att de flesta kan 
hantera och använder sig av digitala tjänster. 
 
Yngre förväntar sig digitalisering. 
De yngre förväntar sig digitala och effektiva tjänster och vården skäms ibland över 
att inte kunna erbjuda dessa. Vården ser olika åldrar som olika teknikstarka och 
menar på att det inte blir likvärdig vård om man etablerar för mycket digitaliserade 
tjänster. 
 

”Den yngre generationen vill sms: a eller maila.” -Logoped 

 

”Beror på ålder. De yngre är oftast mer engagerad medan de äldre inte är 

lika engagerade.” -Sjuksköterska 8 

 

”Men risken finns i början att de blir do som är teknikstarka som nyttjar det och 
som inte nödvändigtvis har det största medicinska behovet. Det känner jag ofta i 

diskussioner med kollegorna, det känner jag att det är ofta att vi ibland kan 
känna oss som bakåtsträvare vad gäller teknisk utveckling, för att vi ser att det 

finns svara grupper som riskerar att bli omsprungna av de som kan hantera 
tekniken.” -Läkare 4 

 
Individen inte åldern. 
De digitala klyftorna anses enligt statistik vara borta (Davidsson och Thoresson, 
2017) vilket även några inom vården också påpekat att de inte alls tycker det är 
åldersrelaterat idag utan att det handlar mer om individen. 

 

”Men det är även en del äldre så det handlar nog mer om individen och inte 

åldern skulle jag säga, vad de har för kunskaper.”-Läkare 5 

 

”.. jag tycker inte heller det är så ålderskopplat.” -Läkare 6 

 
5.1.8 Ersättning 

Ersättningen för hur meddelandefunktionen skulle fungera är något som ofta dykt 
upp under intervjuerna. McMullan (2006) identifierade också detta att det redan då 
var begränsat med brist på ersättning för nya tjänster. 
 
Registrera meddelandetid i pengar. 
 

”Vi måste ha en tanke kring hur vi ska registrera dom här besöken för att vi 

måste ha dom i statistik.  Om vi ringer patienten använder vi en kontakt som 
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heter besök per telefon och så sätter vi koden på den för att vi ska få med det i 

statistiken o visa att det här har vi gjort.” -Admin 

 

”Vi får pengar för besök, mottagningsbesök, hembesök och telefonbesök ger 

ju samma peng till kliniken.” -Sjuksköterska 5 

 

”Problem om sjukvårdens ersättningssystem inte hänger med. 

Patientavgifter hur man ersätter vis receptförnyelse på telefon.” -Läkare 10 
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6 Diskussion 

Diskussionsdelen delas upp i tre olika delar: resultatdiskussion, metoddiskussion 
och begränsningar inom studien. Resultatdiskussionen diskuterar resultatet från 
studien utifrån teorier, studier och egna reflektioner. Metoddiskussionen analyserar 
metodprocessen för denna studie och begränsningarna lyfter det som kan ha 
påverkat studiens resultat. 
    De huvudsakliga upptäckterna i denna studie var att det är viktigt med tydliga 
riktlinjer för hur frågor och ärenden ska genomföras via en meddelandefunktion i 
COSMIC. Det måste föras in avgränsningar för vilken information som ska gå via en 
meddelandefunktion och de ärenden som ansågs lämpliga för meddelandeformat 
var receptförfrågningar, uppföljningar och utskick av information från COSMIC 
som exempelvis provsvar. Vidare ansåg inte vårdpersonalen att en 
meddelandefunktion skulle underlätta om ’mina vårdkontakter’ i 1177 ska finnas 
kvar, personalen vill inte ha ytterligare en väg in att filtrera bland. Vårdpersonalen 
vill att COSMIC och ’mina vårdkontakter’ ska interageras mot varandra eller att ett 
av dom slopas helt. Vinningen för personalen med att ha meddelanden i COSMIC 
eller mina vårdkontakter interagerat mot COSMIC blir att all information som finns 
i COSMIC på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna gå att bifoga direkt i ett utskick 
till patienter. Dessutom skulle det kunna innebära att vårdpersonalen skulle kunna 
initiera patientkontakt vilket de inte kan idag. 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Analysen för studien resulterade i 27 kategorier och åtta teman enligt tabellen i 
resultatdelen. Resultatdiskussionen ämnar till att smälta samman teori, resultat och 
egna tankar för att till slut sammanfatta resultatdiskussionen samt göra en kritisk 
granskning av litteraturen som använts i denna studie. 
 
6.1.1 Farhågor 

Det var flera farhågor som framkom under studiens gång hos vårdpersonalen. 
Information som försvinner i cyberrymden och vems ansvar detta då skulle ligga hos 
var en oro där McMullan (2006) även i sin artikel lyfter just sekretessen i form av 
konfidentiella problem. Vårdpersonalen vill inte ersätta telefonen och Gard och 
Wikman (2012) lyfter också rädslan av att förlora den mänskliga kontakten mellan 
vårdpersonal och patient. Studien av Flynn et.al. (2009) belyser vidare patienternas 
vilja att tala med en doktor än att skicka meddelanden. Men i studien av Rosen och 
Kwoh (2007) fanns det hos de familjer som deltog bara positiva aspekter i att ha 
meddelanden som ett komplement till telefonen.  
    Det tycks vara så att komplement är nyckelordet här. Meddelandefunktionen får 
inte ersätta telefonen eller fysiska besök utan ska utvecklas för att fungera som ett 
komplement. McMullan (2006) skriver att kommunikation via meddelanden kan 
hjälpa patienten att fråga frågor, skapa förståelse och minska onödiga möten. 
Studien av Flynn et.al. är grundad på slumpmässiga användare och i studien av 
Rosen och Kwoh har de en inriktad patientgrupp som är barnfamiljer. Dessa två 
studier ger olika resultat vilket kan tyda på att det inom vissa patientgrupper är mer 
användbart och uppskattat att använda sig av meddelanden än inom andra 
patientgrupper. 
    En stor aspekt i farhågor var även bristen av tid hos vårdpersonalen. Hur ska de 
ha tid att handskar med ytterligare en funktion och vem ska hantera den? McMullan 
(2006) belyser liknande ställningstaganden som även uppkommit i denna studie; 
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att vårdpersonalen inte anser sig ha tid, en oro över att bli efterfrågade och vilka 
förväntningar detta skulle skapa. Gard och Wikman (2012) skriver om åldrande 
befolkningen som kommer öka i framtiden som också kommer fortsätta skapa mer 
förväntningar på sjukvården. Enligt läkartidningen (2018) framkommer att 
patienter anser det gynnsamt att ha flera alternativ till kommunikationssätt som 
meddelanden och chattsystem. Medan vårdpersonalen ser mer tidsåtgång ser 
patienterna det som fördelaktigt med fler vägar in. Dessa två ställningstaganden 
måste på något vis mötas för att underlätta och förbättra för båda parter. Det är 
viktigt att inte bara skapa fler vägar in för patienterna för att de anser att det vore 
bra, digitaliseringen måste även ske på vårdpersonalens villkor. Vidare finns rädslan 
av att missa information när de ska skrivas som meddelanden, att nyanser i 
information försvinner och att patienterna får svårt att veta vad som är relevant och 
vad som är nödvändigt att skriva i sitt meddelande in till vården. Här är det alltså 
oerhört viktigt att skapa ett kommunikationsverktyg som ska underlätta och spara 
tid istället för att ta ytterligare tid. För att kommunikation via meddelanden ska 
fungera krävs det att vårdpersonal är tydliga i sina riktlinjer mot patienterna för 
vilken information som lämpar sig i meddelanden samt att det finns tydliga mallar 
för patienten att fylla i där rätt information som krävs ska fyllas i. 
    När man arbetar för att förändra inom vården bör man ta hänsyn till de som 
arbetar och lyssna in deras tankar och åsikter. Förändringar kan innebära både 
negativa och positiva reaktioner från vårdpersonalen beroende på om de uppfattar 
situationen att leda till en förbättring eller försämring (Angelöw, 2010). För att få 
vårdpersonalen att reagera positivt till förändringar kan man exempelvis använda 
sig av Mohd och Mohamads (2005) sex olika tekniker där involverandet av 
vårdpersonalen och besöka och observera arbetsprocessen är två delar bland dessa 
tekniker. 
 
6.1.2 Fördelar 

Vårdpersonalen tycker över lag att digitaliseringen är bra och att det har skapat 
mycket positiva aspekter som att det spar pappersarbete och att de kan 
kommunicera med varandra inom organisationen på ett snabbt och smidigt sätt 
genom exempelvis Messenger. Verktygen som skapas måste som Kreps och 
Neuhauser (2010) betonar vara enkelt för vårdpersonalen att använda och skapa en 
effektiv kommunikation vilket även Gard och Wikman (2012) att informations- och 
kommunikationsteknologierna måste ämna till att förbättra och utveckla 
vårdsektorn. Vårdpersonalen i denna studie tycker det skulle vara lättare att ta 
kontakt med patienterna med en meddelandefunktion då det idag är ett problem att 
de själva inte kan initiera kontakten med sina patienter. Syftet med e-hälsa är enligt 
Gard och Wikman (2012) att förbättra vården och ge patienterna ökad tillgång till 
samarbete vilket Kraps och Neuhauser (2010) skriver har bra potential för att 
förbättra patienternas kunskap, förtroende och vårdinteraktioner. En förbättrad 
kommunikation kan enligt Gard och Wikman (2012) erhållas genom e-post, sms-
påminnelser, information och säker interaktiv kommunikation via en hemsida på 
internet. Att digitalisera meddelanden skulle kunna hjälpa personer i samhället med 
funktionsnedsättningar (Gard & Wikman, 2012) som till exempel de med 
talsvårigheter eller som har svårt att formulera sig muntligt (Läkartidningen, 2018). 
Rosen och Kwoh (2007) fann i sin studie signifikanta resultat med Stewart, Brown, 
Donner (2000) som noterade att förbättringar i kommunikationen ledde till 
förbättrad patienttillfredsställelse, hälsotillstånd och ett minskat behov av 
diagnostiska tester. Vidare säger vårdpersonalen i denna studie att den största 
vinsten i detta skulle vara att allt kan göras i samma system. Att öka sättet att 
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informera på kan vidare förbättra patienternas förståelse för deras medicinska 
tillstånd och egenvård, vilket minskar onödigt besök till doktorn och bördan på 
national hälsovård (McMullan, 2006). 
    Genom att skapa en meddelandefunktion i COSMIC kan vårdpersonalen få lättare 
kontakt med patienterna om de i denna funktion tillåts kunna initiera 
patientkontakt. Vårdpersonalen får också tidsbesparingen på att all information 
kring patienterna kan hanteras i ett och samma system. Då just tidsbristen togs upp 
i farhågor bör ett stort intresse läggas här där man kan se till att spara tid för 
vårdpersonalen genom att skapa enkla funktioner och kommunikationsvägar till 
patienterna. 
 
6.1.3 Funktioner 

Flera möjliga funktioner uppkom som kan kopplas till en eventuell 
meddelandefunktion mellan vårdpersonal och patienter. Att ett meddelande är läst 
åt båda håll var inte uppskattat, men däremot om patienten läst de. Och enligt 
studien av Nijland et.al (2008) uppleves också bristen på feedback från patienterna 
som ett problem från vårdens sida vilket gör att de till o med betvivlar effektiviteten 
av meddelanden. På något vis behöver man lösa detta moment genom att antingen 
ha en väg ut från vården med möjligheten att öppna och stänga ärenden som 
kommer upp som en egen punkt längre ned. Då flödet in till vården måste avgränsas 
på något sätt vill inte vårdpersonalen i denna studie att patienter ska kunna skriva 
till dem i helt fri text utan att det ska ske genom någon form av standardiserade 
frågeformulär. Detta skriver de även om i studien av Nijland et.al. (2008) där 
patienterna upplevde svårigheter i att veta vilken information som var relevant och 
nödvändig vilket skulle kunna lösas genom standardiserade frågor. Ytterligare ett 
sätt att avgränsa flödet in till vården är genom funktionen att vårdpersonal själva 
kan öppna och stänga ärenden. Genom att kunna hålla en öppen konversation med 
patienterna på det sättet försvinner problemet med bristen på feedbackfunktionen 
som Nijland et.al (2008) lyfter. Istället kan vårdgivare och patient driva en 
konversation så länge vårdgivaren anser det som nödvändigt. Vidare kan en 
funktion för att skicka meddelanden framåt i tiden skapas där en läkare under 
besöket med en patient direkt skriver ett meddelande som om två veckor skickas ut 
till patienten som kan besvara detta enligt överenskommelse. 
    De meddelanden som inkommer till vården bör enligt vårdpersonalen presenteras 
skilt från de meddelanden som idag går att skicka inom vårdsektorn. Vidare önskar 
viss vårdpersonal en avisering om ett meddelande från en patient kommer, medan 
andra inte vill ha det då det upplevs som ett störande moment i den process de just 
då befinner sig i. En funktion för att kunna styra aviseringarna från patienterna bör 
således appliceras i COSMIC.  
    Vidare bör en funktion i COSMIC skapas där vårdpersonalen på ett enkelt sätt kan 
skicka information i COSMIC ut till patienter. Här bör även information som råd, 
träningsprogram och annan relevant information kunna skickas. Ett annat förslag 
på funktion är när provsvar kommer till en läkare, att läkaren förslagsvis kan 
högerklicka på de inkomna provsvaren och välja att skicka som ett meddelande till 
patienten. Provsvaren kan då komma in i en redan förbestämd mall samt finnas 
utrymme för en anteckning eller kommentar om läkaren vill lägga till någon 
information kring provsvaren. Denna funktion ska enligt forskaren även fungera att 
utföra för vårdpersonalen även om patienten inte skulle ha möjlighet att ta emot 
digitala meddelanden. Dessa provsvar ska då istället skickas som ett elektroniskt 
brev som känner av om det ska skickas digitalt till patienten eller om de skickas som 
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ett vanligt brev till patienten, men att vårdpersonalen slipper skriva ut och skicka 
själva.  
    Integration mot 1177 är en väg som bör utforskas. Då vårdpersonalen själva tror 
att ’mina vårdkontakter’ och 1177 redan är så väl etablerat hos patienterna att de 
kan bli svårt att ta bort det och de absolut inte vill ha två olika meddelandefunktioner 
in till sig. Om det inte går att skapa in integration mot 1177 bör man överväga om 
detta verkligen är en bra ide. Förslagsvis kan en väg ut från vården till patienterna 
via COSMIC skapas, då detta är en funktion som inte går att göra i 1177 idag, där kan 
vårdpersonalen endast skriva om patienten själv först har skrivit in. 
 
6.1.4 Ärenden som lämpar sig som meddelanden 

De ärenden som framkommit som lämpliga i denna studie är de typer av 
meddelanden som kan koppla bort någon mellanperson, exempelvis kan recept 
endast skrivas av en läkare, är det då nödvändigt att sådana ärenden ska gå via en 
undersköterska eller sjuksköterska först? Vidare är det just konkreta frågor som 
framkommit som lämpliga för meddelanden som receptförnyelser, provsvar och 
uppföljningar. Vilket även kan utläsas i studierna av Rosen och Kwoh (2007) samt 
Roter et.al (2008) där meddelanden från patienter in i vården lämpar sig som 
uppföljningar, rutinmässiga uppgifter som tidsbokningar och receptförnyelser. 
 
6.1.5 Ärenden som inte lämpar sig som meddelanden 

De ärenden som framkommit som inte lämpar sig i meddelandeformat är i princip 
alla allmänna ärenden som kräver informationsutbyte i flera led, som inte kan 
besvaras genom ett enda svar utan som behöver följdfrågor. Detta vittnar även 
studien av Nijland et.al (2008) på då det framkom svårigheter i de semantiska 
aspekterna från både vård och patientperspektiv. Från vårdens sida är det svårt att 
veta hur meddelandet uppfattas och tas emot av patienten samtidigt som det kan 
vara svårt att veta vilken nivå i språk patienten klarar av att tolka. Från patientens 
håll upplevdes det svårt att kategorisera sitt problem och sedan att med text beskriva 
samt att veta vilken information som för läkaren är relevant och nödvändig att få.       
 
6.1.6 Tillgänglighet 

Tillgängligheten är något som måste tas i beaktning för utformandet av 
meddelanden mellan patienter och vårdpersonal. Vårdpersonalen behöver tydliga 
ramar för hur meddelandena ska begränsas, vilka som ska få skicka dessa och till 
vilka? Kontaktsjuksköterska är en möjlig väg att använda sig av enligt vissa och 
vidare måste även det faktum att exempelvis läkare ibland är på semester så 
meddelanden från patienter kanske bör kunna ledas om. Om en läkare har valt att 
starta en kontakt med en patient där patienten ska höra av sig om hur en behandling 
går inom två veckor och patienten efter en vecka väljer att skriva att det är något 
som inte går som det bör, och om läkaren just då är på semester kan ju inte det 
ärendet bli liggande tills läkaren kommer tillbaka igen. En funktion behövs där detta 
meddelandet från patienten då går till någon som är i tjänst och kan hjälpa patienten 
omgående. 
 
6.1.7 Ålder 

Ålder verkar det råda delade meningar kring, viss vårdpersonal anser att de äldre är 
tekniskt efter medan andra hävdar att det mer handlar om individen och inte ålder. 
Gard och Wikman skrev år 2012 att det då fanns cirka två miljoner människor som 
var sextiofem år eller äldre och att endast en mindre grupp av dem använde internet, 



44 
 

vilket skapade en digital klyfta. Idag är det enligt SCB över tre miljoner människor 
som är över sextio år men enligt statistik från Davidsson och Thoresson (2017) kan 
man se att det idag sker en snabb förändring inom internetanvändningen bland de 
äldre. Vidare lär sig också yngre barn redan i skolan mer om datorer och teknik vilket 
gör att den äldre generationen i framtiden kommer vara teknikstarka. De digitala 
klyftorna kommer med stor sannolikhet försvinna i takt med att allt fler yngre idag 
är teknikstarka och därför måste man redan nu börja rusta för detta då det kommer 
ställa krav på att vården har bra digitaliserade tjänster att erbjuda. Vidare handlar 
det om att tänka bort från olika åldersgrupper i form av siffror och istället fokusera 
på att tillgänglighets anpassa för olika behov inom målgrupper (Davidsson och 
Thoresson, 2017). Även Kreps och Neuhauser (2010) pekar på vikten av att e-
hälsoverktygen måste vara anpassningsbara tillgängliga för olika målgrupper. 
 
6.1.8 Ersättning 

Ersättningsaspekten kom upp lite smått i studien och är ändå något som är högst 
relevant. Om meddelanden ska ersätta uppföljningsbesök och andra ärenden måste 
det utarbetas förhållningssätt för hur detta ska ersättas. McMullan identifierade 
redan 2006 bristen på ersättning för nya tjänster vilket även Grundström (2011) 
menar att ersättningarna är en viktig fråga där ett fungerande system måste finnas 
vilket kräver engagemang från politiskt håll. 
 
6.1.9 Sammanfattning 

Det är viktigt för patienter att vara delaktiga i sin vård och få fler vägar in i vården. 
Vårdrelationerna är viktiga för både patient och vårdpersonal och meddelande 
funktionen kan appliceras som komplement men får inte ersätta dagens 
vårdkontakt. Vid implementeringen av meddelanden mellan patient och vård är det 
viktigt att sätta upp tydliga riktlinjer för vilka frågor och ärenden som kan hanteras 
vid en sådan tjänst samt att göra det tydligt vem det är som svarar patienten. För att 
undvika de semantiska besvären som Nijland et.al (2008) trycker på kring 
svårigheter att kategorisera och formulera sig i text. Rosen och Kwoh (2007) lyfter 
en tidigare studie där en effektiv kommunikationsväg gjorde att det skapades en 
högre patienttillfredsställelse, hälsotillstånd och ett minskat behov av diagnostiska 
tester, detta gjordes enbart på barnfamiljer så resultatet i sig är kanske inte 
generaliserbart till alla olika vårdenheter som finns. Kanske kan det vara så att det 
räcker för patienter att inneha vetskapen om att det finns enkla 
kommunikationsvägar med vården som på sikt leder till ett minskat behov av att 
kontakta vården för ärenden där det faktiskt kanske inte behövs. Men för att undvika 
de semantiska besvären måste vårdgivare och patienter ha tydliga ramar och 
avgränsningar för vilka ärenden som hanteras på vilka kanaler. En del rådfrågningar 
kanske lämpar sig som meddelanden men då bör ett frågeformulär finnas för 
patienten att fylla i så patienten vet vilken information som är relevant och 
nödvändig att uppge. 
    Alla som deltagit har arbetat i COSMIC och utöver det används flera andra 
program som: mina vårdkontakter, Outlook, bildprogram och 
telefonbokningsprogram. När en patient idag skriver ett meddelande in i mina 
vårdkontakter kommer det till mottagningen där någon sorterar och skickar till 
exempelvis ansvarig läkare som får en notis om detta i ett meddelande i sin Outlook 
där en länk finns med till det ärendet. Trots detta är det ingen som egentligen yttrar 
att det är något problem med hur det idag fungerar. 
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”Alltså jag tror det handlar om en del av acceptans. Vi är nog rätt härdade, vi är 
vanliga med krångliga vägar och då är det här det minst krångliga vi känner 

till.” -Sjuksköterska 2 
 
    En del förtydligar att det dock inte innebär att de inte skulle underlättat om det 
var ett o samma system, men få tror att det är möjligt att genomföra då ’mina 
vårdkontakter’ och 1177 är för väletablerat hos patienterna. Den största farhågan 
med en ny Messenger modul är att det blir ytterligares en kanal in, det vill ingen 
inom vården. Dagens tidsbrist och mängdes av administrativa uppgifter är idag 
redan alldeles för många, det skämmer vårdpersonalen med tanken att ytterligare 
en skulle dyka upp. Det trycks på att mina vårdkontakter antingen måste slopas eller 
interageras ihop med COSMIC för att det ska skapa effektivisering och inte 
belastning.  
 

”Nackdelen idag med mina vårdkontakter är ju att man inte kommer in i 

journalen utan man måste också gå in med personnumret i COSMIC så det är 

ganska många steg innan man faktiskt är inne i systemet så hade de vart en 

sammankoppling att meddelanden från patient kommer in i journalen så 

hade det sparat tid.” -Läkare 7 

Trots viss oro kring att öppna upp patientkontakt in i COSMIC utifrån 
förutsättningarna som finns idag, alltså att detta skulle innebära ytterligare en kanal 
in och mer arbetsbelastning är alla som deltagit i studien förvånansvärt positiva och 
öppna kring nya idéer, förändringar och förslag. 
 

”..Det känner jag ofta i diskussioner med kollegorna, det känner jag att det är 
ofta att vi ibland kan känna oss som bakåtsträvare vad gäller teknisk utveckling, 
för att vi ser att det finns svara grupper som riskerar att bli omsprungna av de 

som kan hantera tekniken.” -Läkare 4 
 
Det finns oro kring att information går förlorad i meddelandeformat och det är 
enklare att på telefon ställa följdfrågor. Detta innebär dock inte att meddelanden är 
onödiga. Istället handlar det om att vårdpersonal och patienter sätter tydliga ramar 
för hur en meddelandefunktion kan användas. Typer av ärenden som i denna studie 
framkommit som fördelaktiga där patienten tar kontakt är egentligen endast 
receptförfrågningar, uppföljningar och utskick av information från COSMIC som 
provsvar. Däremot har det även visat sig finnas en nytta i att från vårdens sida kunna 
initiera en kontakt med patienter i form av utskick som träningsprogram, provsvar, 
uppdaterade läkemedelslistor eller frågor om hur en behandling går där personalen 
ska kunna styra om meddelandet ska kunna besvaras eller inte. 
    Vidare finns oron kring hur de ska ha tid och vem som ska sortera meddelandena. 
Detta resonemang är dock lite otydligt eftersom de faktiskt idag redan arbetar i mina 
vårdkontakter och meddelanden där. Vissa vårdenheter har etablerat 
kontaktsjuksköterskor som filtrerar den inkommande informationen. Rosen och 
Kwoh (2007) visade dock i sin studie att det faktiskt gick fortare att maila och att de 
flesta samtal handlade om provtagningar. Detta innebär att alla meddelanden inte 
lämpar sig och att patienterna kanske behöver stöd i att tolka sina resultat eller 
behöver dessa tydligt förklarade. Detta var dock inget som uppkom i denna studie 
som ett problem, läkarna skickar idag redan provsvar per brev och uttryckte nytta i 
att kunna skicka dem direkt från COSMIC digitalt istället. Vidare togs det upp en 
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viktig poäng kring frågan om de ekonomiska aspekterna, hur exempelvis 
uppföljningar genom meddelanden skulle ersättas.  
    Den största vinsten med att öppna upp för patientmeddelanden tycks ligga i att 
kunna skicka ut information till patienten. Få vill att patienten på eget initiativ ska 
kunna etablera en kontakt via meddelanden in till vården. Däremot om en funktion 
där ansvarig personal ger patienten ’tillåtelse’ att under en viss period återkoppla 
hur exempelvis en behandling går, som en typ av uppföljning tycks det vara positivt 
bland personalen. Det skulle innebära att dessa patienter inte behöver gå via 
telefonväxel och belasta en sjuksköterska och minska inflödet. Alla vill även kunna 
skicka ut information digitalt till patienten i form av exempelvis träningsprogram, 
läkemedelslista och olika typer av provsvar. 
    Systemet bör kunna känna av vilken kontaktväg patienten har valt att bli 
informerad om kring information i vården. Patienten ska själv kunna ställa in om 
denne vill ha ett vanligt brev på posten via e-brev eller som ett digitalt brev beroende 
på utformning aningen till en egen applikation interagerad med COSMIC eller till 
mina vårdkontakter. Vinningen för personalen blir att all information som finns i 
COSMIC på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna gå att bifoga direkt i ett utskick 
till patienter där systemet själv känner av vilken väg det ska gå till patienten. 
Personalen ska slippa skriva ut information på papper och skicka iväg som brev. 
 

”Det måste vara lätt. Vi ska inte ha något som gör det segare. Hanterbart, 
snabbt, smidigt.” -Sjuksköterska 8 

 
6.1.10 Kritiskt granskande av litteraturen 

Referenserna i denna studie har lagt fokus på patienternas synvinkel. Det verkar 
således finnas mindre information kring hur vårdpersonalen vill arbeta med att 
driva digitaliseringen framåt via - som i denna studie - meddelanden mellan 
vårdpersonal och patienter. De fördelar som i litteraturundersökningen framkom 
var de flesta ur patientens synvinkel som; att det skapar bättre tillgång, underlättar 
för individen att vara delaktig, underlättar för människor med 
funktionsnedsättningar och exempelvis talsvårigheter, slipper mödosamma 
förflyttningar, förbättrar patientens kunskap, förtroende och förståelse. Det enda 
som egentligen ur vårdperspektiv lyfts som positivt är att dessa vinningar utifrån 
patientperspektiv förväntas kunna minska bördan på national hälsonivå. Detta 
grundat på att patienterna känner ett större lugn och tillfredställelse och när 
patienterna vet om att vården finns tillgänglig för dem, inte känner behovet av att 
kontakta dem lika frekvent. 
    I nackdelarna som lyfts handlar det o andra sidan om vårdens perspektiv där det 
beskrivs som att det inte finns tid till att besvara meddelanden från patienter, bristen 
på feedback och problem med de semantiska aspekterna. Vidare lyfts även några 
patientperspektiv inom de negativa aspekterna som digitala klyftor, att vissa hellre 
vill tala med en doktor och att patienterna finner det svårt att veta hur de ska 
formulera sig i text. 
    Detta belyser en viktig del i sig som uppkommit i denna studie utöver det resultat 
som erhållits ur ramarna för den kvalitativa studien. Det belyser bristen på 
perspektivet utifrån vårdens sida. Det radas upp väldigt många fördelar med att 
digitalisera vården men dessa fördelar härleds utifrån patienternas perspektiv. 
Vårdpersonalen har i denna studie inte alls vart främmande för att fortsätta 
digitalisera vården men de talar inte om förändringarna med samma entusiasm som 
patienterna. Vårdpersonalen tänker mycket ur tids-och tillgänglighetsaspekterna 
för att alltid se till att alla patienter ska få rätt till lika vård på samma villkor. 
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    Med detta sagt finns det mycket värdefulla åsikter att hämta hem från 
vårdpersonalen innan man tar stora kliv och fortsätter digitalisera. Som Gard och 
Wikman (2012) lyfter är målet med IKT-lösningar att underlätta kommunikationen 
mellan vårdgivare och patient och därför är det viktigt att studera hur detta bäst kan 
ske. Då detta har två sidor: vårdpersonalen och patienterna, bör resurser läggas på 
att kartlägga och identifiera båda sidorna för att på så sätt kunna erhålla den 
nödvändiga information som finns för att bedriva dessa projekt framåt. 
 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden i denna studie utgick från att samla in data genom observationer och 
intervjuer för att sedan transkribera och analysera dessa. Vidare tillkom redan 
transkriberat material från företaget Cambio. Analysen av detta studieresultat är 
subjektivt tolkade av forskaren och hade antagligen antagit andra perspektiv som 
mynnat ut i andra teman och kategorier utifrån någon annans synvinkel. Alla teman 
och kategorier i denna studie är tolkade utefter de intervjuer och observationer som 
gjorts för studien samt från tidigare erhållet material i forma av transkriberade 
intervjuer från Cambio. 
    Pilotstudien var en viktig del då det visade sig att det var svårt att föra en intervju, 
att erhålla relevanta svar till frågorna och att få intervjun att fortlöpa flytande och 
inte så stelt. Frågeställningarna var även vid denna tidpunkt vaga vilket gjorde att 
frågorna vart breda och mycket av informationen var inte relevant för studien. Vissa 
svar var dock av intresse för studiens syfte och frågeställningar och därför har även 
dessa bidragit till resultatet. 
    Observationen som gjordes vart den stora vändningen för förförståelsen för 
studien. Att se hur COSMIC i verkligheten användes skapade en stor grundförståelse 
hos forskaren som gjorde att de intervjuer som skulle komma efter 
observationstillfället mynnade ut i mycket mer nyttig information än tidigare. 
Genom att forskaren fick en större förståelse för programmet genom 
observationerna, kunde fokus släppas från att följa en strikt frågeföljd och istället 
använda frågorna som diskussionsunderlag för att hålla sig inom ramen för studiens 
syfte. Detta gav en naturligare känsla samtidigt som det på så sätt gick att komma åt 
nya ämnen vid varje tillfälle eftersom samtalet av slumpen tog olika riktningar. 
Detta var väldigt intressant och gav mycket nyttig information. Observationsstudien 
borde ha skett i första hand, detta var dock inget forskaren i förhand viste om det 
var möjligt att genomföra. Observationer är enligt Gard och Wikman (2012) 
användbart för att skapa en förståelse för den nuvarande arbetspraktiken. Då 
observationsstudier ger mycket information bör det vara det första steget innan 
intervjuerna sker om det är möjligt då det kan resultera i bättre och mer relevanta 
svar från respondenterna. Detta eftersom forskaren genom en större förståelse kan 
ställa frågorna på ett helt annat sätt och leda in på de spår som ämnas undersökas 
utan stela förskrivna frågor att följa. 
    Intervjuerna som genomförts efter pilotstudien och observationen har genererat i 
varierade data då intervjufrågorna som användes endast fungerade som 
diskussionsunderlag. Intervjuerna styrdes efter hur respondenterna svarade och 
vilka ämnen de tog upp. Detta gav ett naturligare samtal och mycket intressant och 
varierande information framkom genom dessa. Detta är inte något forskaren ser 
som negativt, utan ser på det som positivt att ett bredare spann av förståelse erhållits 
från flera perspektiv. Hade forskaren utgått från exakt samma frågor till varje 
respondent hade en högre reliabilitet kunnat erhållas för dessa specifika svar, men 
detta hade resulterat i en smalare bredd på resultaten av studien då det ur de 
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ostrukturerade intervjuerna framkom ämnen som forskaren annars inte kommit på, 
på egen hand. 
     Vårdpersonalen i denna studie har givit mycket bra information och input kring 
meddelandefunktionen som forskaren utan deras perspektiv aldrig hade kunnat 
komma fram till på egen hand. Det har även upplevts på vårdpersonalen i denna 
studie att det varit positivt att de får chansen att vara med och bidra med sina tankar 
och åsikter i studien. Yrkeskategorierna som deltagit i studien har däremot varierat 
stort och totalt har sex olika yrkeskategorier deltagit samt endast totalt 27 personer 
vilket gör att resultatet från denna studie kan anses vittomfattande vilket gör det 
svårt att dra några större slutsatser ur insamlade data. Däremot uppkom snarlika 
svar från respondenterna trots detta, men reliabiliteten för resultaten bör ändå 
beaktas. För att kunna generalisera resultatet över vården behövs en mer 
omfattande studie, förslagsvis kanske även inriktad mot en utvald yrkeskategori från 
vården för att skapa en högre reliabilitet. 
    Studiens metod använde sig av att involvera deltagarna i utformandet för 
utvecklingen av Messenger mellan vårdpersonal och patienter genom observationer 
och intervjuer. Denna studie fokuserade endast på vårdpersonalen genom att 
involvera dem genom observationer och intervjuer för att utgå från en 
användarcentrerad design. Enligt Norman (2005) är det viktigt att lära känna sina 
användare för att kunna skapa och utveckla med en förståelse för de som ska 
använda produkten. Detta gör att man enligt Abras, Maloney-Krichmar och Preece 
(2004) kan göra att produkten känns mer intuitiv och kan eliminera frustrationen 
kring den ny-implementerade produkten. För att vårdpersonalen inte skulle riskera 
att känna ren frustration av en ny Messengerfunktion användes användarcentrerad 
design för att låta dem vara med i processen då deras tankar och åsikter är av största 
vikt då det är de som ska använda den eventuellt nya tjänsten. Vidare studier bör 
även i enlighet med Eason (1987) undersöka hur andra personer i kedjan påverkas 
då det inte bara är de primära användarna -vårdpersonalen- som blir påverkade av 
produkten utan även tertiära användare -patienterna- kommer påverkas. Nadler 
och Tushman (1989) menar att förändringar inom organisationerna ofta initieras av 
ledningen men påverkar hela organisationen. Och våra reaktioner på förändringar 
beror enligt Angelöw (2010) på i vilken omfattning förändringarna är självvalda eller 
påtvingade. För att skapa acceptans hos användarna är det bra att i ett tidigt skede 
efterfråga användarnas erfarenhet och kunskap och involvera dem i 
förändringsprocessen. Detta kan skapa en positiv förändringsattityd och de 
anställdas delaktighet bidrar också ofta till effektiviseringar och förbättringar som 
inte vart möjliga utan deras medverkan. 
    Observationer och intervjuer gjordes trots att detta resulterade i en mindre mängd 
data än om enkäter skickats ut till vårdpersonal. Enkäterna är enkla att nå ut till en 
stor mängd deltagare vilket kan ge ett starkare resultat i form av kvantitativa siffror. 
Denna studie ämnade dock att undersöka tankar och åsikter kring 
frågeställningarna vilket forskaren ansåg inte skulle ge lika djupgående information 
som enkätfrågor skulle ge. Under intervjuerna kunde forskaren utgå från 
respondenternas svar och låta intervjun fortlöpa åt olika håll och inriktningar 
beroende på åt vilket håll samtalet gick. Detta resulterade i en mycket djupare insikt 
i vårdpersonalens tankar och åsikter som forskaren anser inte hade framkommit 
genom frågor i enkätform. 
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6.3 Begränsningar 

Denna studie är utförd av en student utan större erfarenheter kring intervjuer och 
analysprocesser vilket kan ha påverkat studiens resultat. Det kan hända att studien 
fått ett annat utfall om den utförts av en mer erfaren person med större vana inom 
både intervjuer och analysstrategier. 
    Vidare är denna studie inte generaliserbar till hela sjukvården inom Sverige utan 
ska ses som en riktlinje. För att få säkrare resultat med högre reliabilitet bör studien 
göras i större skala där man antingen breddar spannet och deltagare eller inriktar 
sig mot en specifik del inom vården. 
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7 Framtida utveckling 

Efter att diskussion och analysfasen gåtts igenom har flera idéer på framtida studier 
dykt upp. Dessa exempel på framtida studier syftar till att väcka idéer att vidare 
undersöka där utformningen av framtida studier anpassas utefter nya syften och 
frågeställningar. 
 
7.1 Inrikta mot en specifik grupp 

Denna studie har involverat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logoped och 
kurator vilka har relativt olika syn på Messengerfunktionen mellan vårdpersonal 
och patient. Läkarna vill inte ha en väg till in men däremot ut, medan 
sjuksköterskorna är mer öppna för idéen att patienterna ska kunna skicka 
meddelanden in. Detta öppnar upp tanken för att behovsbilden inom olika 
yrkeskategorier kan se olika ut. 
    En annan aspekt är de kroniska medicinska sjukdomar vilka är en växande 
hälsoutmaning. Att besöka sjukhus på så regelbunden basis så som nuvarande 
hälsosystem ser ut är för dessa patienter inte hållbart. Webbaserad kommunikation 
ger möjligheten att förflytta fokus inom vården bort från sjukhusen och till 
patienternas dagliga liv hemma. I en studie över patienter med den kroniska 
sjukdomen diabetes typ 2 gjord av Ralston, Revere, Robins och Goldberg (2004) lät 
de patienter testa deras stödjande program som bland annat innehöll 
kommunikation mellan patient och vårdgivare. Ur studien framkom att patienterna 
uppskattade möjligheten att kunna kommunicera med vårdgivare via tjänsten och 
att vårdgivare kund svarade när tid fanns. En viss besvikelse uppstod dock då några 
upplevde att deras förväntning på teknik och kommunikation inte uppfylldes vilket 
visar vikten av att patient och vårdgivare diskuterar vad som kan förväntas och inte 
av de internetbaserade funktionerna. Detta visar även studien av Hökberg, 
Sandman, Nyström, Stockelberg och Broström (2013) där patienterna vidare tryckte 
på vikten av att tydligt få information om vad som kan kommuniceras inom ramen 
för en tjänst som Messenger och vem det är som svarar. 
    Att göra studien mot en specifik grupp antingen inom vården eller en specifik 
patientgrupp, kan erhålla nyttiga och andra resultat än denna studie. 
 
7.2 Testfas 

Denna studie inriktades som en kvalitativ studie med fokus på att ta reda på vilka 
inställningar som finns bland vårdpersonal till att utveckla Messenger och hur man 
i såna fall vill arbeta med det. En framtida studie kan vara att göra användartester 
på en prototyp för att utvärdera hur personal inom vården tycker det fungerar. 
 
7.3 En studie om utskick av information 

Det framkom att läkarna gärna vill se en enkel funktion i COSMIC som de kan 
använda för att skicka ut exempelvis provsvar och frågor ut till patienten, alltså 
initiera en kontakt. Om en läkare exempelvis får tillbaka en patients provsvar kan 
läkaren på ett enkelt sätt markera dessa och infoga i något utformat standardbrev i 
förslagsvis två kategorier: ’provsvaren ser bra ut’ eller ’provsvaren ligger på gränsen, 
behövs en uppföljning’ samt att läkaren kan lägga till en anteckning. Detta utefter 
antagandet att om provsvar inte ser bra ut kontaktar man patienten direkt per 
telefon. 
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8 Slutsats 

Forskningsfrågorna för denna studie löd: 
 

• Vilka inställningar finns till att involvera Messenger som 

interaktionsmetod mellan patient-vård? 

• Hur vill vårdpersonal arbeta kring patientkommunikation i COSMIC?  

o I vilka sammanhang är det eller är det inte relevant att 

kommunicera med patienter via meddelanden? 

o Hur bör patientmeddelanden presenteras i COSMIC?  

 

I denna del tas studiens forskningsfrågor upp för att utifrån studiens resultat 
besvara dessa sammanfattat. Den sista delen i detta avsnitt ger en tydlig och koncis 
slutsats på resultatet som uppkommit ur denna studie. 
 

8.1 Vårdens inställningar till Messenger 

En av studiens forskningsfrågor tog upp vilka inställningar som finns till att 
involvera Messenger som interaktionsmetod mellan patient och vårdpersonal. 
Vården ställer sig positiva till att involvera Messenger som interaktionsmetod men 
betonar att endast om det görs på rätt sätt. Det får inte bli ännu en inkorg utöver det 
som idag redan finns men att ha allting inom COSMIC vore såklart fördelaktigt. Det 
uppstod också tvivel hos vårdpersonalen när de såg utifrån patienternas perspektiv, 
där 1177 och ’mina vårdkontakter’ anses vara så väl etablerat bland patienterna att 
vårdpersonalen tror att blir svårt att ersätta. Istället diskuterades det om det från 
patienternas syn skulle fungerar likadant som det gör idag men att från vårdens 
perspektiv är 1177 interagerat mot COSMIC dit notiser kommer och meddelanden 
även hamnar. För att designa och skapa en bra tjänst för vårdpersonalen är det av 
största vikt att involvera dem i processen för att öka acceptans och minska 
frustration. Detta är både för vårdpersonalens egens arbetsbelastnings skull men 
även för patientens rätt till att få en god kvalité på den vård som ges. 
 

8.2 I vilka sammanhang 

Den andra forskningsfrågan i studien var i vilka sammanhang, meddelanden skulle 
kunna lämpa sig och inte. De områden som framkom som lämpliga för 
meddelandeformat enligt vårdpersonalen var konkreta ärenden som tidbokningar, 
receptförnyelser och uppföljningar med patienter. Mer allmänna frågor som kräver 
flera led fram och tillbaka som vid rådgivning var det endast några få av 
vårdpersonalen som trodde det skulle kunna fungera. Vid rådgivningar anser istället 
vårdpersonalen att det är enklare att ta upp telefonen för att föra samtal med 
patienterna. 
 

8.3 Hur bör meddelanden presenteras 

Skulle det skapas meddelandefunktion i COSMIC på ett sådant sätt att det 
underlättar, inte försvårar och kan minska arbetsbelastningen vill vårdpersonalen 
ha meddelanden från patienter helt avskilda från meddelanden från kollegor. Detta 
dels på grund av sekretess, för att inte riskera att skicka konfidentiell information 
som är ämnade till kollegor till patienter istället. Det är även idag redan 
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personnummer och patientrelaterade meddelanden från kollegor, därför upplevs 
det som att det kan bli svårt o särskilja om allting hamnar i samma inkorg. 
 

8.4 Slutsats 

Det finns vinningar i en meddelandefunktion i COSMIC men en stor övervägning 
måste ligga i huruvida man öppnar upp denna kanal. Att göra ytterligare en kanal 
till in för patienterna är inget som vårdpersonalen ställer sig positiva till. Det vore 
en bra ide, utifrån resultaten i denna studie, att börja med en funktion där 
vårdpersonalen i COSMIC kan skicka ut information och initiera patientkontakt på 
ett smidigt och effektivt sätt. Alltså en form av meddelandefunktion i COSMIC där 
bollen ligger hos vårdpersonalen att initiera en patientkontakt samt inneha 
funktionen att kunna skicka ut information till patienterna och inte en väg in för 
patienterna i första hand. Om en läkare bedömer det rimligt att en patient efter två 
veckor återkopplar via ett meddelande som en form av uppföljning, kan 
vårdpersonalen bevilja patienten denna möjlighet under en bestämd tidsperioden 
och till en specifik vårdpersonal inom vården. Kanske bör det alltså övervägas att 
endast börja med en kommunikationsväg ut från vården och inte in för patienterna, 
till att börja med. Om detta görs på ett bra sätt skulle tid kunna vinnas och efter det 
skulle meddelandefunktionen där patienterna initierar kontakten, kunna börja 
undersökas på nytt. Vad som är ett smidigt och effektivt sätt att utveckla detta på 
kräver en ny studie i sig med fokus på just utvecklingen av hur man i COSMIC kan 
skapa bra vägar ut från vården till patienterna. 
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