
Örebro universitet 
Handelshögskolan - Informatik 
Uppsatsarbete, 15 hp 
Handledare - Johan Petersson 
Examinator - Jenny Lagsten 
HT 2018-01-05 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nationellt patientjournalsystem eller endast ett gränssnitt? 
En kvalitativ studie om den nationella patientöversiktens centrala hinder och 

förbättringsområden 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anneli Dahlbäck 930123 
Philip Klasson 910528 



 
 
 
 

Förord 
 
Denna uppsats är en kandidatuppsats skriven vid Handelshögskolan på Örebro Universitet 
under hösten 2017. Det har varit ett oerhört intressant, lärorikt och intensivt arbete. För att det 
skulle vara möjligt att genomföra arbetet har vi varit starkt beroende av ett flertal personer 
som vi vill uttrycka vår tacksamhet till. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga intervjuobjekt som tog sig tid att medverka på en 
intervju. 
 
Vi vill även specifikt tacka företagen Tieto och VisibaCare för deras medverkande. 
 
Till sist vill vi tacka Ny Teknik och Affärsvärlden för att vi fick medverka på deras 
Blockchain-konferens som till stor del låg till grund för vårt valda studieområde. 
 
Örebro 2018-01-05 
 
Anneli Dahlbäck & Philip Klasson 
 

  



Sammanfattning 
Vetenskaplig litteratur hävdar att Sverige har ett fullt fungerande nationellt 
patientjournalsystem. Trots det visar undersökningar på brister inom tillgänglighet och 
delaktighet inom svenska vården. Ett fåtal läkare sägs använda den nationella patientöversikten 
då systemet anses vara problematiskt på grund av att informationen som systemet håller, inte 
alltid är fullständig eller aktuell. Studiens syfte var att finna de centrala hindren för att kunna 
identifiera systemets förbättringsområden för vidare förbättringsarbete. Studien har specifikt 
undersökt individers uppfattningar av den nationella patientöversikten med olika erfarenheter 
och kunskap inom området. Genom kvalitativa intervjuer med personer inom olika områden 
som berör sjukvårdens IT-strategier inom landsting, systemstandarder, och systemutveckling 
har en större förståelse samt ett resultat uppnåtts. Ett resultat som påvisar hur det kommer sig 
att den svenska nationella patientöversikten inte innehåller fullständig patientinformation och 
vad som potentiellt kan krävas för att nå systemets avsiktliga funktion. De slutsatser som 
studien kom fram till var fyra centrala hinder och fyra förbättringsområden beträffande 
semantik, interoperabilitet, ekonomi och juridik. Studien kan vidare användas för 
förbättringsarbetet med den svenska nationella patientöversikten. 
 
 
Abstract 
Scientific papers state that Sweden has a fully functional nation-wide health record system, 
although studies show a lack of accessibility and participation within the Swedish healthcare. 
The national patient overview is considered inadequate regarding the information it holds and 
therefor only a few doctors are said to use the system. The purpose of this study was to find the 
most central obstacles in order to identify the areas of improvement of the system. This study 
examined the opinions of the national patient overview of individuals with different knowledge 
and experience in the field. Through qualitative interviews with people within different areas 
regarding the IT-strategies of county councils, system standards, and systems development, a 
larger understanding and a result was reached. A result that show how the Swedish national 
patient overview does not contain full patient information and also the actions that are necessary 
to further reach the intention of the system. The conclusions drawn from the study were four 
central obstacles and four areas of improvement regarding semantics, interoperability, economy 
and law. The study’s findings could be used in the work of improving the Swedish national 
patient overview. 
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 1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 
I det här kapitlet redovisas en inledning till det valda studieområdet. Därefter följer avsnitten 
bakgrund, problematisering, syfte, frågeställning samt avgränsningar. 
___________________________________________________________________________ 
 
Utvecklingen inom electronic health records (EHR) har varit mycket långsammare än det var 
förväntat (Morrison, Robertson, Cresswell, Crowe & Sheikh, 2011). EHR är kort sammanfattat 
en patientcentrerad elektronisk journal som ger säker och direkt information till behöriga 
användare. Systemet innehåller oftast en patients medicinska historia såsom diagnoser och 
behandlingar, mediciner, allergier, röntgenbilder och provresultat (World Health Organization, 
2016). Många europeiska länder har ett så kallat nationellt EHR-system vilket, precis som det 
låter, är en elektronisk patientjournal på nationell nivå. 19 av 33 europeiska länder är i 
planeringsstadiet för ett nationellt EHR-system, där Sverige är ett av de medlemsländer som 
klassificeras att inneha ett nationellt EHR-system (Fragidis & Chatzoglous, 2017). Nationell 
Patientöversikt (NPÖ) är namnet på det svenska systemet och uttrycks i vetenskaplig litteratur 
vara ett komplett, färdigutvecklat och implementerat system i Sveriges samtliga landsting 
(Fragidis et al., 2017). Det är dock motsägelsefullt att kalla NPÖ ett nationellt EHR-system då 
det endast är ett gränssnittsystem som hämtar och presenterar data utan möjlighet att lägga till 
eller ta bort uppgifter, och inte en direkt koppling till en patients journal (Stockholms läns 
landsting, 2016). År 2015 hade systemet kostat staten 95 miljoner och underhållskostnaden för 
systemet var då nära 100 000 kr dagligen. Trots det är systemet omdiskuterat för att ha 
signifikanta brister. Det som uttrycks som mest problematiskt är att systemet inte är uppdaterat 
och därav går det inte att lita på att samtliga uppgifter är aktuella eller finns med (Airaksinen, 
2015). 
 
1.1 Bakgrund 
Sverige har sedan 1997 använt sig av elektroniska patientjournaler. Redan 2006 beslutades den 
första e-hälsostrategin där det fastslogs att informationsteknologi (IT) är ett av de viktigaste 
verktygen för att utveckla den svenska vården. De områden inom vården som påstods starkt 
skulle förbättras av ett IT-stöd är patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet 
(Socialdepartementet, 2016). Flera studier visar att användningen av e-hälsolösningar kan leda 
till potentiella fördelar att förbättra kvalitet och leverans av sjukvårdstjänster, 
kostnadsbesparingar, ökade intäkter, underlätta patientsäkerhet, minskar väntetider och skapa 
större patientdelaktighet inom vården (Howley, Chou, Hansen & Dalrymple, 2014). Den 
beslutade strategin 2006 innehåller ett gemensamt förhållningssätt till hur IT ska 
implementeras inom den svenska vården och omsorgen för att kunna möta framtida 
utmaningar. Sedan 2006 har nya strategier och visioner fastställt hur förutsättningarna inom 
tekniken har utvecklats (Socialdepartementet, 2016). 
 
2016 fastslogs en ny vision för arbetet med e-hälsa inom Sveriges kommuner och landsting. 
Visionen som beslutades har en hög ambitionsnivå där den uttrycker att Sverige ska vara 
världsledande inom att använda digitalisering och e-hälsans möjligheter (Socialdepartementet, 
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2016).) En ökad digitalisering kommer ligga till grund för en utvecklad sjukvård av hög kvalité. 
Grunden till denna ökade digitalisering måste dock ligga i att skapa förutsättningar för 
verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter, både i det vardagliga 
arbetet och i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet. Socialdepartementet (2016) 
menar att Sverige har goda möjligheter inom digitalisering, dels då både näringsliv och 
offentlig sektor i stor utsträckning har digitaliserat sin verksamhet. 
 
Digitaliseringen inom recept är nästintill fullständig i Sverige. Statistik visar att 99 % av alla 
recept i landet är elektroniska. När en läkare ska skriva ut ett recept till en patient kan läkaren 
enkelt skicka iväg ett e-recept från sin dator. Receptet hamnar då hos eHälsomyndigheten. Alla 
Sveriges apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kund. Detta är ett 
praktiskt exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen i det svenska samhället 
(eHälsomyndigheten, 2017). 
 
Som tidigare nämnts har Sverige haft elektroniska patientjournalsystem sedan 1997. Dessa 
system är till för att effektivisera sjukvården. Meningen med EHR-system är även att frekvent 
ge sjukvårdsrapporter och effektivisera administrationsprocessen inom vården (Chen, Lu & 
Jan, 2012). Utvecklingen sedan 1997 har gått framåt och idag finns en tjänst där en patient kan 
få tillgång till sin patientdata online. Denna tjänst utvecklades av bolaget Inera. Tjänsten har 
namnet 1177 Journalen och är utvecklad för att privatpersoner ska kunna logga in med 
elektronisk identifikation för att kunna se sina bokade tider, journal och recept (Inera, 2017).  
 
Internationellt är Danmarks e-hälsosystem rankat som en av de mest effektiva i världen 
(Kierkegaard, 2013). EU-kommissionen (2014) klassificerar även Danmark som ett av de 
ledande länderna inom e-hälsa. Kierkegaard (2013) skriver om hur andra länder kan dra lärdom 
av Danmark inom e-hälsolösningar. Bland annat har Danmark utvecklat en IT-portal kopplad 
till sjukhusens EHR-system. Ytterligare ett land som ligger i framkant med digitalisering inom 
vården är Estland. EU-kommissionen (2014) skriver om att Estlands e-hälsolösningar är bland 
de ledande i Europa. Landets digitalisering av vården innehåller ett gemensamt implementerat 
system för elektroniska patientjournaler. Estlands nationella EHR-system är integrerat med 
Estlands olika sjukvårdsorgan för att skapa ett gemensamt system som varje patient kan få 
tillgång till online. Varje individ som har gått till läkaren i Estland har en online e-health journal 
där patientens data kan följas. För att hålla patientinformation fullständigt säker men samtidigt 
ge tillgänglighet till autentiserade individer har säkerheten säkerställts genom 
blockkedjeteknologin (e-Estonia, 2017). 
 
1.2 Problematisering 
Det har genom undersökningar identifierats brister inom den svenska sjukvården. En av dessa 
undersökningar är Vårdanalysen 2016 (Socialdepartementet, 2016). Analysen gjordes på 
uppdrag av Sveriges regering och visade att patienter i Sverige upplever sämre tillgänglighet 
till vård än i de flesta andra länder. Den svenska vården får sämre resultat än de andra länderna 
inom områden som berör delaktighet, information, koordinering och samordning 
(Socialdepartementet, 2016). 
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Digitala plattformar har utvecklats i svenska sjukvården för att patienter ska ha tillgång till sina 
elektroniska patientjournaler, recept och kommunikation med vårdavdelningar. Ändå visar 
Vårdanalysen 2016 att hela 40 % av patienterna upplever att vårdpersonalen inte har tillgång 
till deras medicinska historia. Med denna statistik går det att identifiera ett 
tillgänglighetsproblem i de existerande patientdatasystemen. Samma undersökning visar även 
att om människan fortsätter leva på samma sätt som idag förväntas vårdkostnaderna öka med 
cirka 30 % fram till 2050 (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2016). Det kommer med 
andra ord krävas en betydande ökning och förbättring av de resurser som används inom vård 
och omsorg för att kunna bemöta dessa utmaningar. En tänkbar lösning enligt 
Socialdepartementet (2016) på dessa problem är e-hälsa. 
 
Om en patient insjuknar utanför det län där den är skriven, finns patientens journal inte 
tillgänglig för vårdgivaren. Detta beror på att de flesta sjukhus i landet använder sig av olika, 
ej sammanlänkade journalsystem. Utan tillgång till en patients journal försvårar det för 
vårdpersonalen att identifiera vilken vård patienten behöver. Utan ett nationellt EHR-system 
behöver en patient vid byte av sjukhus få sina fysiska journaler skickade till det nya sjukhuset 
(Han et al., 2010). De främsta hinder för integrering av olika EHR-system och utvecklingen av 
ett nationellt EHR-system är bristen på specifika systemstandarder och det politiskt orienterade 
förhållandet mellan vårdgivare (Robertson et al., 2010). Fragidis et al. (2017) genomförda 
studie visar 13 länders olika nationella EHR-system och undersöker hur systemen utvecklats 
efter implementeringen. Studiens resultat visar att privata leverantörer till nationella EHR-
system är vanligt förkommande. Forskarnas slutsats efter att ha undersökt de stödda 
standarderna inom EHR-systemen och deras driftskompatibilitet med andra 
informationssystem, vad gäller både teknisk och semantisk interoperabilitet, är att de krävs mer 
insatser för integrationen av de mest stödjande standarderna. Det krävs även en förbättring av 
driftskompatibiliteten bland hälsoinformationssystem, vilket kommer att leda till en 
framgångsrik integration av nationella EHR-system. 
 
19 av 33 europeiska länder är fortfarande i planeringsstadiet för utvecklingen av ett nationellt 
EHR-system. Enligt Fragidis et al. (2017) är Sverige bland de 14 länder som har ett nationellt 
EHR-system. Det författarna syftade till är ett gemensamt projekt vid namnet Nationell 
patientöversikt (NPÖ) som ämnade att delvis lösa Sveriges tillgänglighetsproblem genom att 
vårdpersonal med rätt behörigheter ska kunna få direkt tillgång till en överblick av patienters 
medicinska journaler. Alla Sveriges 21 landsting har anslutit sig till NPÖ och de 
nästkommande åren ska projektet även implementeras inom de privata vårdorganisationerna 
(EU-kommissionen, 2014). Användningen av NPÖ har sedan januari 2017 gått upp från 11 250 
användare till 15 490 användare i oktober 2017. Antalet sökningar i systemet har kraftigt ökat 
från 67 814 sökningar till 114 086 sökningar mellan januari och oktober 2017 (Inera, 2017). 
Detta kan tyckas vara ett tecken på framsteg då systemets användning ökar, men om siffrorna 
sätts i relation till de fyra miljoner patienter som sökte öppenvård under 2016 är möjligen dessa 
siffror inte lika anmärkningsvärda. Utvecklingsföretaget Tieto har tillsammans med Sveriges 
Yngre Läkares Förening (SYLF) i början av 2016 genomfört en undersökning som visar att 
majoriteten av den yngre läkarkåren underkänner vårdens IT-stöd (Tieto, 2016). Det som 
gruppen läkare efterfrågar mest är bättre översikt och tillgång till patientinformation. 
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Undersökningen visar på att NPÖ:s översikt inte är fullständig då denna grupp upplever att 
tillgången till informationen inte är komplett. Om NPÖ fungerar som det uttrycks göra i 
vetenskaplig litteratur och i EU kommissionens rapporter, hur kan IT-stödet underkännas i 
ovanstående undersökning, användarstatistiken vara relativt låg och Vårdanalysen 2016 visa 
så pass bristande resultat inom tillgänglighet för patienternas medicinska historia? 
 
I en artikel av Airaksinen (2015) beskrivs det hur NPÖ knappt används. Ett fåtal läkare sägs 
använda NPÖ då systemet anses vara problematiskt, bland annat då det inte finns komplett 
information. Endast viss information visas och den varierar starkt beroende på län. Johan 
Assarsson är VD för Inera, det landstingsägda företaget som utvecklat NPÖ. Assarsson medger 
att läkare anser att systemet har brister. De brister som är identifierade är att informationen som 
systemet håller, inte alltid är fullständigt aktuell. Lösningen på detta problem menar Assarsson 
vara en mer aktiv användning av systemet (Airaksinen, 2015). 
 
Utifrån den ovanstående problematiseringen har det identifierats ett behov av att fastställa var 
Sveriges utveckling inom NPÖ och underliggande EHR-system befinner sig idag. För att göra 
detta möjligt behövs det identifieras vilka centrala hinder som finns i dagsläget men även vilka 
förbättringsområden som finns, med tanke på den gemensamma visionen för e-hälsa 2025.  
 
1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka de centrala hinder som Sverige har inom utveckling 
av EHR-system och NPÖ, i relation till Vision eHälsa 2025. Genom att identifiera de hinder 
som existerar i dagsläget kan studien även identifiera de förbättringsområdena inom NPÖ. 
Studien är ämnad för diverse intressenter inom e-hälsoområdet och mer specifikt inom de olika 
landstingen. Genom att identifiera hinder och förbättringsområden kan dessa användas till 
vidare förbättringsarbete. En mindre del av studien kommer även täcka en jämförelse av 
Sverige, Danmark och Estlands e-hälsolösningar med avsikt att identifiera hur Sverige kan lära 
sig av dessa. En av de lösningarna är blockkedjetekniken. Denna jämförelse kan komma att 
bidra till ytterligare underlag för studiens identifierade förbättringsområden. 
 
1.4 Frågeställning 
Vilka är den svenska nationella patientöversiktens centrala hinder och förbättringsområden för 
att komma närmare Vision eHälsa 2025? 
	

1.5 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till ett delområde inom e-hälsa som involverar EHR-system och 
NPÖ. Därav är även undersökningen avgränsad till ett delområde inom Vision eHälsa 2025. 
Platsen för undersökningen är Örebro vilket inte är en avsiktlig avgränsning då studien riktar 
sig till en nationell nivå. Inga faktiska förhållanden kommer mätas utan studien fokuserar på 
utvalda individers uppfattningar om var utvecklingen ligger. 



 5 

2 Metod 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel framgår en motivering till den valda forskningsdesignen. Där efter följer ett 
avsnitt med motivering till urval, redovisning av valt tillvägagångssätt vid datainsamling, 
närmare motivering till vald intervjudesign, litteratursökning, reliabilitet och validitet, 
metodetik samt metodreflektion. 
___________________________________________________________________________ 
  
2.1 Forskningsdesign 
Studien är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod med syfte att undersöka de potentiella 
utvecklingsmöjligheterna och hindren Sverige har inom EHR-system och NPÖ, med avseende 
på Vision eHälsa 2025. Studiens frågeställning är av kvalitativ karaktär och är utformad för att 
identifiera eventuella möjligheter för utveckling av det svenska NPÖ-systemet. En kvalitativ 
datainsamlingsmetod ger undersökningen möjlighet att finna en djupare förståelse kring ett 
fenomen vilket en kvantitativ datainsamlingsmetod försvårar (Rowley, 2012). För denna studie 
valdes en kvalitativ ansats för att generera djupare kunskap som i sin tur ska leda till en ökad 
förståelse inom det valda området. Valet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är en 
teknisk fråga där metodvalet ska bestämmas efter hur väl metoden kan lösa problemet (Bryman 
& Bell, 2013). Denna undersökning har inte en kvantitativ karaktär då den inte har för avsikt 
att finna tydliga mönster med hjälp av en stor mängd information. Datainsamlingen 
genomfördes med semistrukturerade intervjuer både i form av direktkontakt och över telefon 
med personer med hög kunskap inom e-hälsa i privat och publik sektor. Semistrukturerade 
intervjuer valdes för att denna typ av datainsamlingsmetod främjar flexibilitet, vilket krävdes i 
denna studie då intervjuobjekten skiljde sig åt i både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt 
(Bryman & Bell, 2013). 
 
Studien har utgått från en induktiv forskningsansats vilket innebär att studien går från empiri 
till teori. Normalt sett antas kvalitativ forskning vara induktiv och kvantitativ för att vara 
deduktiv, vilket stämmer i detta fall men inte alltid (Guvå & Hylander, 2003). Då grundad teori 
är den vanligaste ansatsen vid kvalitativ analys, valdes grundad teori ut som analysmetod för 
denna studie (Bryman & Bell, 2013). Grundad teori är kort sammanfattat teoribildning på 
empirisk grund. Valet gjordes då det ansågs kunna besvara studiens forskningsfråga på bästa 
sätt. Grundad teori innehåller ett antal processer och värderingar. Modellen nedan är en 
egenutformad och sammanfattad version av Brymans & Bells (2013) formulering och 
illustration av grundad teori. Denna modell innefattar de huvudsakliga delar som studien använt 
sig av vid analys av den insamlade data. 
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Figur 1: Förenklad modell över processer i grundad teori (egenformad) 

 
Efter att frågeställningen hade utformats (steg 1) valdes relevanta intervjuobjekt ut (steg 2). 
Utifrån dessa samlades relevant data in (steg 3) som sedan kategoriserades/kodades (steg 4). 
Under datainsamlingen identifierades ett antal centrala begrepp och kategorier (steg 5). När 
kategorierna mättades (steg 6) undersöktes relationerna mellan dessa (steg 7). 
 
2.2 Urval 
När forskningsfrågan hade formulerats utifrån problematiseringen, som var steg 1 i studiens 
analysmodell, kontaktades potentiella intervjuobjekt som ansågs relevanta för studien, vilket 
var steg 2 i analysmodellen. Huvudkriteriet för att välja intervjuobjekt att medverka i en 
kvalitativ studie är att respondenterna har relevant kunskap för studiens syfte (Repstad, 2007). 
Därav gjordes valet att intervjua individer som är relevanta för studiens område. Urvalet i denna 
studie är ett strategiskt urval eller ett ändamålsenligt urval (Alvehus, 2013). Individerna 
kontaktades genom mail eller telefonsamtal där studien förklarades och frågan ställdes om det 
fanns möjlighet till medverkan i intervjun. Samtliga personer som tillfrågades hade möjlighet 
att bli intervjuade, alternativt kunde rekommendera någon inom samma organisation för 
intervju. För de individer som rekommenderade en individ som ansågs relevant för studien kan 
urvalet delvis definieras som ett snöbollsurval vilket är en form av bekvämlighetsurval. I denna 
urvalsmetod vänder sig forskarna till individer som är relevanta för undersökningens tema, 
därefter används dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2013). 
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För att i detalj motivera urvalet valdes Intervjuobjekt 1 ut, Ulrika Landström. Hon arbetar 
dagligen med e-hälsofrågor på Region Örebro län och även nationell nivå, därav ansågs hon 
vara relevant för studien. Genom att inkludera henne som en respondent kunde detta bidra med 
en fördjupad kunskap inom det valda området. Intervjuobjekt 2 var Christer Blomstrand som 
arbetar som IT-direktör på Landstinget Sörmland och ansågs intressant att intervjua då han har 
kunskap inom IT-aspekten inom e-hälsa. Intervjuobjekt 3 var Gunnar Klein som är professor 
inom e-hälsa på Örebro Universitet samt allmänläkare. Respondenten valdes för sin breda 
kunskap inom området och även för sin erfarenhet som läkare. Intervjuobjekt 4 var Åsa Rosén 
Sandberg som är legitimerad barnmorska vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon ansågs relevant 
för att få en inblick i hur arbetet med EHR-system ser ut inom en del av vården och för hennes 
inriktning mot IT. Intervjuobjekt 5 var Malin Söderlund som är försäljningschef inom 
Healthcare på Tieto, vilket ansågs relevant för att få utvecklingsföretagens synvinkel inom 
området. Detta var även samma motivering till studiens sista och sjätte intervjuobjekt som var 
Samuel Sporrenstrand. Respondentens roll är som Teknisk chef på VisibaCare och valdes för 
dennes erfarenhet av implementering av IT inom vården. 
 
Intervjuobjektens olika yrkesroller var utspridda över ett brett spektrum, då det ansågs bidra 
till en generaliserande bild av studiens resultat. Motiveringen av detta breda spektrum är även 
att IT inom vården har ett stort antal intressenter vilket har tagits i åtanke i valet av utsedda 
respondenter (Lapointe, Mignerat & Vedel, 2011). Urvalet valdes utefter att intervjuobjekten 
skiljde sig från varandra men även då de har erfarenhet/kunskap inom det berörda ämnet. En 
studie som riktar sig till att undersöka en specifik yrkesgrupps uppfattningar av ett fenomen 
ansågs för begränsande i denna studie då IT inom sjukvården har många intressenter. De olika 
intervjuobjektens bakgrund var en av de mest avgörande faktorerna för att komma med i 
studiens urval.  
 
2.3 Intervjudesign  
Valet att tillämpa semistrukturerade intervjuer gjordes som tidigare nämnts för att få en djupare 
förståelse inom området. Denna typ av metod låter respondenterna fritt utforma egna svar i 
koppling till det valda temat. I semistrukturerade intervjuer utgås det ofta ifrån en 
intervjuguide. Vid utformningen av intervjuguiden formulerades ett antal öppna frågor att utgå 
från. Dessa frågor formulerades för att få in relevant data från de utvalda intervjuobjekten som 
var steg 3 i studiens analysmodell.  
 
Intervjuguide  

Frågor: 

Inledande frågor: 

Vad har ni för yrkesroll/arbetsuppgifter? 

Om privat, berätta om företaget och era tjänster 

Huvudfrågor: 

Känner ni till Vision e-hälsa 2025? 
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Anser ni att det är möjligt för Sverige att uppnå Vision e-hälsa 2025? 
 
Om offentlig, hur arbetar ni i Ert län för att uppnå Vision e-hälsa 2025?  
 
Om privat, vad har ni för framtidsplaner för att lösa eventuella utmaningar inom e-hälsa 
(mer specifikt EHR-system)? 
Vad anser ni vara utmaningarna för att ha ett nationellt EHR-system? 

Vad anser ni om NPÖ och hur det ser ut idag?  
 
Om bristfälligt som svar på ovanstående; vilka brister har systemet? 

Följer ni hur andra länder utformar sina EHR-system? 
 

Figur 2: Intervjuguide (egengjord) 
 
Den första frågan som ställdes var en inledande fråga som berör vilken yrkesroll och 
arbetsuppgifter intervjuobjektet har. Denna fråga möjliggjorde en kategorisering av 
intervjuobjektet. Om intervjuobjektet arbetade inom den privata sektorn ställdes även en fråga 
angående företaget och dess tjänster. Vidare formulerades ett antal huvudfrågor som berörde 
de teman som studiens forskningsfråga behandlar. Den första huvudfrågan handlar om 
respondenten känner till Vision eHälsa 2025. Frågan ansågs nödvändig för att den 
nästkommande frågan skulle vara relevanta, då denna speglade intervjuobjektets tankar om 
möjligheten att uppnå visionen. Om respondenten arbetade för offentlig sektor ställdes frågan 
om länets arbete med visionen för att få reda på vad som görs inom området. Om respondenten 
istället arbetade för privat sektor utformades frågan angående hur deras framtidsplanerser ut 
inom att lösa eventuella utmaningar inom e-hälsa och specifikt EHR-system. Nästa fråga som 
formulerades var angående utmaningarna med ett nationellt EHR-system. Denna fråga anses 
central för denna studie då relationen mellan den och den valda forskningsfrågan är stark. 
Vidare utformades en fråga angående Sveriges NPÖ och hur systemet i dagsläget ser ut. Denna 
fråga följdes upp med en följdfråga om respondenten svarade att systemet var otillräckligt eller 
hade brister. Sista frågan som utformades för intervjuguiden står för studiens bisyfte, alltså den 
mindre delen av undersökningen som syftar till att jämföra Danmarks och Estlands e-
hälsolösningar med Sveriges. Denna fråga berörde om respondenten ser till andra länders 
utformande av deras nationella EHR-system. 
 
En intervjuguide måste som tidigare nämnts inte följas till fullo, frågorna behöver inte komma 
i samma ordning. Det går även att lägga till frågor som inte finns i intervjuguiden. Detta leder 
till att intervjuprocessen blir flexibel vilket främjar olika intervjusammanhang (Bryman & Bell, 
2013). En annan uppmärksammad positiv aspekt med denna intervjudesign är att det ger 
forskarna möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågor ger utrymme för forskaren att be 
respondenten utveckla och motivera vad som sagts (Kvale & Brinkman, 2014). Vilket kommer 
leda till djupare svar kring det fenomen som studeras (Qu & Dumay, 2011).  
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 De två andra alternativ för genomförandet av intervjuer är ostrukturerad intervju och 
strukturerad intervju. Den ostrukturerade intervjun tenderar att vara som ett vanligt samtal 
(Bryman & Bell, 2013). Detta kan vara negativt då det inte finns någon som helst struktur om 
vad som ska frågas, vilket kan leda till att det missas viktiga frågor. En nackdel med 
strukturerade intervjuer är att manus inte ska frångås, även om man önskar ställa följdfrågor. 
Det gör att svaren kan bli otillräckliga (Oates, 2006). 
 
2.4 Datainsamling 
Studiens datainsamling inleddes med utformningen av en intervjuguide. I och med att denna 
studie inte riktar sig till en specifik grupp av individer var det inte möjligt att ställa samma 
frågor till samtliga respondenter. Vidare konstruerades en intervjuguide som motiveras i 
nästkommande avsnitt (2.5). Beroende på om intervjuobjektet var anställd hos offentlig eller 
privat sektor ställdes olika följdfrågor. Samtliga intervjuer inleddes med inledande frågor som 
berörde respondentens yrkesroll för att vidare kunna kategorisera intervjuobjekten. Därefter 
utformades ett par öppna frågor inom det berörda ämnet. I och med att semistrukturerade 
intervjuer är uppbyggda på ett så pass flexibelt sätt, såg alla intervjuer olika ut. Bryman & Bell 
(2013) skriver om att flexibilitet är av stor betydelse vid en semistrukturerad intervju. 
Författarna menar att om intervjun inte är tillräckligt flexibel går det lätt över till att vara en 
strukturerad intervju med öppna frågor (Bryman & Bell, 2013). Beroende på det som 
respondenterna svarade, ställdes följdfrågor och på det viset hamnade alla intervjuerna i olika 
spår. I och med att intervjuobjekten har olika erfarenheter och yrkesroller kan det lett till olika 
tolkningar av de begrepp som användes vid intervjun. Uppfattades respondenterna att inte 
förstå frågorna eller begrepp ställdes följdfrågor i enighet hur dessa bör ställas (Qu & Dumay, 
2011). Stundtals märktes det att intervjuobjektet inte förstått frågan. I de fallen skulle det 
underlättat att styra respondenten med ledande frågor för att få ut maximalt av intervjun. Det 
hade däremot blivit kontraproduktivt eftersom ett öppet samtalsklimat eftersträvades. Öppna 
samtal är semistrukturerade intervjuers bas, inte ledande frågor (Qu & Dumay, 2011). Av de 
intervjuer som gjordes var ett antal telefonintervjuer. Telefonintervjuer anses på senare tid vara 
lika representativa som direkta intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Telefonintervjuerna gjordes 
när intervjuobjekten befann sig på annan ort. Motiveringen till valet av telefonintervju eller 
direkt intervju var just om individen befann sig i Örebro. Studien består av tre direkta intervjuer 
och tre telefonintervjuer. 
 
Kvalitativ forskning likt denna studie är intresserad av vad respondenten svarar men även hur 
denne svarar (Bryman & Bell, 2013). Patton (2015) skriver om hur det är till fördel att kunna 
gå tillbaka i intervjun för att lyssna igenom vad som sagts, därav spelades samtliga intervjuer 
in. Innan intervjuerna genomfördes frågades respondenterna om de gav tillåtelse för inspelning. 
Inspelningarna hjälpte då datainsamlingen skulle sammanställas men även att intervjun inte tas 
ur sin kontext. Det är viktigt att respondenterna och intervjuaren har samma 
verklighetsuppfattning, för om de skiljer sig åt kan det bidra till att resultatet blir missvisande 
(Qu & Dumay, 2011). Inspelningen gjorde det sedan möjligt att transkribera intervjuerna vilket 
var nästa steg i datainsamlingen.  
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Vid transkriberingen av intervjuerna användes programvarustöd som möjliggjorde uppspelning 
av intervjuinspelningarna i en högre takt, samt kortkommandon för att gå tillbaka ett antal 
sekunder i inspelningen. Detta underlättade arbetet med transkriberingen mycket. En 
ortografisk transkriberingsmetod användes. Vilket innebär att intervjuerna skrivits ned i vanligt 
skriftspråk utan hänsyn till intonation, upprepningar eller uttal (Hayes, 2013). Dessutom valdes 
vissa utfyllnadsord bort, dels för att minska transkriberingens volym, men också för att dessa 
ord inte fyllde någon funktion utifrån studiens syfte. När transkriberingen var gjord, 
sammanställdes samtliga intervjuerna i ett empiriavsnitt (Kapitel 4). Valet att skapa ett 
empiriavsnitt gjordes för att möjliggöra en presentation av den insamlade data på ett 
strukturerat sätt. För att vidare kunna presentera ett sammanställt resultat och analys.  
 
Namn Yrkesroll Intervjulängd Typ av intervju 
Ulrika 
Landström 

E-Hälsostrateg vid Örebro läns 
landsting 

40 min Personlig 
intervju 

Christer 
Blomstrand 

IT-direktör vid Sörmlands läns 
landsting 

15 min Telefonintervju 

Gunnar Klein Professor inom e-hälsa vid Örebro 
Universitet/Läkare 

20 min Personlig 
intervju 

Åsa Rosén 
Sandberg 

Legitimerad barnmorska 
specialistmödravården vid 
Mälarsjukhuset  

15 min Telefonintervju 

Malin Söderlund Försäljningsansvarig Healthcare på 
Tieto 

15 min Telefonintervju 

Samuel 
Sporrenstrand 

Teknisk chef på VisibaCare 40 min Personlig 
intervju 

Figur 3: Studiens intervjuobjekt  
 
2.5 Tillvägagångsätt vid dataanalys 
Under intervjuerna identifierades ett antal centrala begrepp och kategorier, vilket var steg 5 i 
studiens analysmodell. De mest centrala begrepp som förekom under intervjuerna valdes ut för 
att bilda ett generaliserande resultat av studieområdet. Utifrån dessa identifierades kategorier 
som berörde fem stycken av studiens områden. Kategoriseringen användes för att utnyttja 
intervjuobjektens kunskapsbredd. De resultatområden som respondenternas svar 
kategoriserades efter var; Vision ehälsa 2025, Arbetet med visionen, Jämförelse Sverige, 
Danmark och Estland, NPÖ och dess hinder samt NPÖ och dess förbättringsområden. Detta 
genomfördes genom att skapa tabeller för samtliga kategorier, där citat från intervjuobjekten 
placerades. Dessa tabeller fylldes tills kategorierna hade mättats och det ansågs att 
datainsamlingen var tillräcklig för att uppfylla studiens syfte. Detta var steg 6 i studiens 
analysmodell. Vidare genomfördes steg 7 där relationen mellan kategorierna undersöktes. 
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2.6 Litteratursökning 
För att finna relevant litteratur till studiens ämne har sökmotorerna Primo och Google Scholar 
använts. Från dessa sökmotorer har endast vetenskapligt granskade artiklar valts ut. E-hälsa är 
ett ämne som ständigt utvecklas och det har det därav valts ut litteratur som är publicerat efter 
år 2000 då studier innan inte anses relevanta för detta ämne. Större del av den litteratur som 
valts ut för denna studie är myndighetsbaserade dokument. Motiveringen till detta är att studien 
ämnar identifiera var utvecklingen av det statliga arbetet ligger inom e-hälsa, mer specifikt den 
myndighetsbaserade tjänsten NPÖ. Om specifikt NPÖ som system finns ingen vetenskaplig 
litteratur. Därför är dokument tagna från Sveriges Regerings hemsida, eHälsomyndighetens 
hemsida samt rapporter hämtade från EU-kommissionens hemsida. De funna 
myndighetsdokumenten som används i denna studie är från olika årtal och är därför inte 
fullständigt uppdaterade. I de fall då det inte funnits tillräckligt med artiklar inom områden som 
berörts genom uppsatsen har det även används icke vetenskapliga källor såsom tidningsartiklar 
och hemsidor.  
 
Det sökord som använts vid litteratursökningen inom de valda sökmotorerna är; ”EHR”, 
“NEHR”, “healthcare”, ”health IT”, ”Denmark”, ”Sweden”, ”Estonia”, “eHealth”, 
“Blockchain”, “patientdata”, “e-Prescription”, “e-Health Records”, ”semantik”, 
”interoperabilitet”.  
 
Studiens beskrivande delar angående den estniska och danska sjukvårdens system är primärt 
baserat på s.k. funna dokument. Funna dokument är dokument som fanns innan studien började 
och är de dokument som är aktuella för studien (Oates, 2006). Det estniska och danska e-hälso-
systemen har studerats genom dokument och rapporter publicerade på EU-kommissionens 
hemsida men även av vetenskapliga artiklar. Delar av beskrivningar av det estniska systemet 
kommer ifrån den estniska myndigheten hemsida.  
 
2.7 Reliabilitet & Validitet 
När en studie genomförs är det viktigt att säkerställa kvaliteten. En del forskare menar att 
kvalitetssäkringen bör se lika ut, oberoende av vilken forskningsmetod som används. Andra 
anser att kvalitativ kvalitetssäkring bör vara specialanpassad (Guvå & Hylander, 2003). För att 
mäta om en studie är trovärdig finns det olika mått att använda sig av. I denna studie har det 
inte valts en specialanpassad kvalitetssäkring för den kvalitativa karaktären, utan de användes 
de mest vanliga förekommande måtten för att säkerställa kvalitén som är; reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet. Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet som diskuterar huruvida en 
studies resultat blir detsamma om den skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2013). Måttet 
tar dock inte hänsyn till huruvida resultatet är korrekt. Reliabilitet är mest diskuterat inom 
kvantitativ forskning då det är av stor betydelse att studien görs på ett objektivt sätt. Om en 
undersöknings tillvägagångssätt inte beskrivs utförligt kan det bidra till att en studie inte går 
att replikera därav blir den inte reliabel. I denna studie är tillvägagångssättet och 
datainsamlingen noggrant beskrivet vilket bidrar till att studien har en hög reliabilitet. Val av 
tillvägagångsätt är även väl motiverade vilket bidrar till att det är lätt att följa varför det valda 
angreppsättet i studien. Detta bidrar även till en hög reliabilitet. Dock är det svårt att diskutera 
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reliabilitet inom kvalitativ forskning då det är svårt att få ett liknande resultat då 
intervjuobjektens uppfattningar skiljer sig markant även om ett liknande urval väljs ut. 
 
Validitet är ett annat mått som är vanligt förekommit inom vetenskaplig forskning. Detta mått 
mäter om de slutsatser som dragits i en undersökning hänger ihop och lyckats mäta det som 
studien avsett att mäta. Med andra ord kan validiteten beskrivas som om syftet med 
undersökningen är uppnått, vilket leder till att studiens validitet är god då syftet med 
undersökningen har mer eller mindre uppnåtts. Kvalitativ forskning och dennes induktiva 
ansats har mött kritik för sitt tolkande synsätt (Bryman & Bell, 2013). Det tolkande synsättet 
bidrar till att forskningen blir subjektiv då tolkningar är individuella. Studiens resultat kommer 
därav att skilja sig från andra författares studier utövade av andra intervjuobjekt, som är gjorda 
med samma tillvägagångssätt.  
 
Motiveringen av det valda urvalet av intervjuobjekt i denna studie var att få en generell och 
mer objektiv bild av NPÖ. Kvalitativ forskning är problematiskt att generalisera men då denna 
undersökning är gjord inom Sverige som land är det inte möjligt att generalisera resultat för 
andra länder då de inte har samma förutsättningar inom landet (Bryman & Bell, 2013). Studiens 
datainsamling gjordes på ett brett urval av respondenter vilket ansågs bidra till att studien får 
ett mer övergripande resultat än om det skulle vara en specifik yrkesgrupp som intervjuades. 
 
2.8 Metodetik 
Oates (2006) skriver om öppna intervjuer och hur intervjun inte bör spelas in i hemlighet. 
Samtycket kompromissas om det sker avvikningar från att vara öppen under intervjun. Varje 
respondent blev tillfrågad om de samtyckte till att intervjun blev inspelad. Samtliga 
respondenter samtyckte till inspelning av intervjun. Under intervjuerna ställdes följdfrågor som 
tidigare nämnts, vilket gjordes för att det som berördes var intressant för det fenomen som 
studeras. Vilket även motiverades i att det är av stor betydelse vid en intervju att respondenten 
anser att det som sägs är intressant och värdefullt för studien. Frågan ställdes även till 
respondenterna om de ville vara anonyma eller nämnas vid namn i studien. Samtliga 
intervjuobjekt valde att inte vara anonyma. 

För de respondenterna som ville kontrollera deras intervjusvar i efterhand erbjöds 
respondentvalidering, som är då respondenterna själv har möjlighet att läsa intervjuns 
datainsamling i efterhand. Valet att endast göra respondentvalidering för de som frågade 
gjordes med motivering att det inte skulle krävas mer tid av respondenten än nödvändigt. För 
att säkerhetsställa att respondenternas svar uppfattats rätt hade detta kunnat används på 
samtliga respondenter. För att säkerställa studiens kvalité hade andra mått kunnat diskuterats 
som är mer relevanta för en kvalitativ studie. En del forskare anser att kvalitativ 
kvalitetssäkring bör vara specialanpassad (Guvå & Hylander, 2003). Om studien gjorts på nytt 
hade andra mått diskuterats som var mer avgränsade till studiens kvalitativa karaktär. Detta 
mått hade varit trovärdighet som innefattar fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). 
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2.9 Metodreflektion 
En reflektion över metodvalen har gjorts under metodkapitlets samtliga avsnitt. I detta avsnitt 
görs en djupare reflektion av utvalda delar där det förs en diskussion vad som kunde gjorts 
annorlunda samt vilka konsekvenser dessa skulle ha. En kvalitativ studie av induktiv karaktär 
genererar teori på bas av insamlade data. Den kvalitativa metoden har en flexibel karaktär och 
detta kan både ses som en positiv och negativ aspekt. En del forskare argumenterar att den 
kvalitativa metoden har en brist på struktur (Bryman & Bell, 2013). Denna studies avsikt är att 
undersöka individer inom studiens kunskapsområdes uppfattningar om NPÖ:s hinder och 
förbättringsområden vilket ansågs passa bäst med en undersökning av den kvalitativa 
karaktären. Om valet hade gjorts att genomföra undersökningen med kvantitativ metod hade 
detta kunnat undersöka uppfattningar i form av en enkätundersökning. Denna typ av 
undersökning är vanligtvis deduktiv och undersöker ett eller flera samband mellan olika 
variabler samt försöker hitta mönster som stärker en teori. Men i denna studiens fall syftades 
att finna en djupare förståelse vilket leder till att den valda metoden passar undersökningens 
frågeställning. Studiens induktiva angreppsätt och grundad teori har bemötts av kritik då det 
inte alltid är så att grundad teori leder fram till en teori. En annan aspekt som är kritiserad är 
att forskare förlorar känslan för kontexten då data analyseras i fragment (Bryman & Bell, 
2013).  

Valet att använda sig av semistrukturerade intervjuer gjordes då flexibilitet ansågs viktigt. 
Detta tillvägagångssätt ansågs gynna studiens val av intervjuobjekt då dessa skiljde sig åt. Om 
valet hade gjorts att använda sig av strukturerade intervjuer hade ett intervjuschema behövts 
följas vilket gör det omöjligt att variera intervjun efter vem som blir intervjuad (Bryman & 
Bell, 2013). Vilket hade vart svårt då intervjuobjekten skiljde sig i kunskapsområde och 
yrkesroller. Om istället ostrukturerade intervjuer hade tillämpats skulle det finnas flexibilitet 
och intervjun hade vart likt ett vanligt samtal (Bryman & Bell, 2013). Detta valdes bort då det 
ansågs som en fördel att styra samtal efter det som studien faktiskt syftar att undersöka. Om 
valet istället hade gjorts att intervjua en specifik yrkesgrupp, hade det kunnat leda till att spegla 
yrkesgruppens uppfattningar och kunnat generalisera dessa inom yrkesgruppen. Istället valdes 
det att intervjua individer med olika yrkesroller för att få ett en varierad och generell bild av 
det som undersöktes. Om det funnit mer tid att genomföra studien, skulle mer tid läggas på 
efterforskning inom ämnet innan datainsamlingen genomfördes. Detta hade bidragit till en 
djupare förståelse av ämnet och därav hade bättre följdfrågor ställts, vilket skulle lett till mer 
utförliga svar inom området. 

Avslutningsvis går det att rikta kritik till den valda teorin i den teoretiska referensramen, då 
dessa teorier är valda utav studiens författare och valet kan därav ej anses fullständigt objektiv. 
Det går även att rikta kritik till den valda empirin då även respondenters svar kan anses vara 
subjektiva på grund av att de bygger på deras uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). 
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3 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
I det här kapitlet redovisas studiens valda teorier. Det första avsnittet handlar om EHR & 
nationella EHR-system på en generell nivå som följs av avsnitt om Sverige, Danmark & Estland 
inom e-hälsa med ett större avsnitt som presenterar olika delar inom Sveriges e-hälsa. Sista 
avsnittet berör blockkedjan och dess möjligheter inom sjukvården. 
___________________________________________________________________________ 
 
3.1 EHR- & nationella EHR-system 
Ett stort antal studier visar att användandet av e-hälsolösningar kan leda till potentiella fördelar 
genom att förbättra kvalitet och leverans av sjukvårdstjänster. Det kan även leda till 
kostnadsbesparingar, ökade intäkter, underlättad patientsäkerhet, minskade väntetider och 
skapa större patientdelaktighet inom vården (Howley et al., 2014; Kierkegaard, 2015). 
Elektroniska patientjournalsystem infördes för att effektivisera sjukvården. Meningen med 
EHR-system är att frekvent ge sjukvårdsrapporter och effektivisera administrationsprocessen 
inom vården (Chen et al., 2012). Enligt Health Information Management Systems Society 
(HIMSS) är EHR-system en elektronisk journal med en patients hälsoinformation som 
genererats genom ett eller flera vårdmöten. Fragidis et al. (2017) skriver om att det inte finns 
någon internationellt accepterad definition av EHR. Vidare beskriver Chen et al. (2012) att 
EHR-system har förmågan att generera en komplett klinisk journal. De identifierade hindren 
med EHR-system är de höga kostnaderna för systemen och den dåliga användbarheten. 
Kostnaden för EHR-system beror på vad som är inkluderat. Ett EHR-system är skapat för ett 
institut som exempelvis ett enskilt sjukhus där alla vårdavdelningar kan inkluderas i 
användningen. Vårdavdelningar kan även ha egna EHR-system med egna databaser. 
 
Anledningen till att EHR utvecklades var för att kunna dela patienters journaler mellan olika 
institutioner genom internet. Att dela information mellan olika vårdgivare över administrativa 
gränser är samma som att del information mellan olika EHR-system (Chen et al., 2012). Vid 
en implementering av EHR-system tar Chen & Lee (2012) upp tre hinderområden som är 
finansiellt support från staten, svårigheter med teknikanvändning och motstånd från läkare och 
patienter. De anser att dessa hinder är centrala vid ett införande av ett nytt EHR-system. 
Fragidis et al. (2017) skriver att även om det finns olika tillvägagångsätt att lyckas med att 
implementera ett nationellt EHR-system anses en gemensam förutsättning vara 
interoperabilitet mellan EHR-systemen. För detta krävs det att nationella standarder är 
designade för att patientdata ska kunna bli tillgänglig för varje part. Vidare menar författarna 
att det mest signifikanta hindret för integrationer mellan EHR-system och för utvecklingen av 
ett nationellt EHR-system är bristen på gemensamma standarder samt juridiska förhållanden. 
Som ovannämnt är 19 av 33 europeiska länder fortfarande i planeringsstadiet för utvecklingen 
av ett nationellt EHR-system. Enligt Fragidis et al. (2017) är Sverige ett av de 14 länder som i 
dagsläget har ett nationellt EHR-system.  
 
Det finns flera olika kategorier av interoperabilitet, dessa är teknisk, semantisk, organisatorisk 
och juridisk (EU-kommissionen, 2013). Brister inom semantisk interoperabilitet betyder att 
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terminologin är otydlig för andra att förstå såsom sammanhang och betydelse. För att eliminera 
brister inom denna typ av interoperabilitet behövs standardiserad terminologi för att nå struktur 
på en semantisk nivå inom hälsodata. Ett EHR-system utan sådan struktur hindrar möjligheten 
att hitta specifika data om en patient. Halilovic & Terner (2016) studie visar att de tre studerade 
landstingen inte delar samma terminologi inom sjukvården. De menar att delade begrepp och 
standarder bör tillämpas och delas mellan olika EHR-system. Författarna rekommenderar ett 
gemensamt nationellt språk för terminologisk namnsättning. 
 
3.2 Sveriges e-hälsa  
I början av 2014 skapades en ny myndighet i Sverige vid namnet eHälsomyndigheten. Denna 
myndighet ämnar öka utvecklingen inom landets e-hälsa och dess infrastruktur. Det som mer 
specifikt skulle satsas på var e-recept och privatpersoners tillgång till deras privata hälsodata. 
Förutom eHälsomyndigheten finns det ett flertal statliga myndigheter som är involverade i e-
hälsofrågor i Sverige. En av dessa myndigheter är Socialstyrelsen som har satt upp regler och 
riktlinjer inom e-hälsa. Socialdepartementet (2016) anser att Sverige har goda möjligheter inom 
digitalisering, dels då både näringsliv och offentlig sektor i stor omfattning har digitaliserat sin 
verksamhet. Sveriges regering, kommuner och landsting representerar intresset av de olika 
projekten (EU-kommissionen, 2014). Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i 
samverkan med Sveriges landsting, regioner och kommuner. Företaget utvecklar och förvaltar 
nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering. Företaget utvecklade 1177 Journalen där 
privatpersoner bland annat kan logga in med en elektronisk id för att kunna enkelt se sina 
bokade tider, journal och recept (Inera, 2017).  
 
3.2.1 eHälsomyndighetens satsningar 
1) Samordning 
För att det ska finnas möjlighet att nå visionen för e-hälsa år 2025 behövs samordning. 
Myndigheten samordnar regeringens initiativ inom e-hälsoområdet för att nå en effektiv 
samverkan mellan olika aktörer. 
 
2) Nationell läkemedelslista 
En nationell läkemedelslista kommer leda till en ökad effektivitet och patientsäkerhet. Denna 
läkemedelslista ska ge en fullständig och aktuell bild över patientens läkemedel oavsett var 
patienten befinner sig då läkemedlet hämtas ut. 
 
3) E-recept över landsgränser 
Svenska medborgare ska kunna hämta ut e-recept utanför landets gränser från och med februari 
2018. Detta gäller även utländska invånare som ska kunna hämta ut e-recept i Sverige. 
 
4) Gemensamma standarder 
Myndigheten arbetar för att effektivisera och säkra vården med hjälp av gemensamma 
standarder. Standarder är viktigt för att information ska kunna utbyta och dela information på 
ett effektivt sätt oavsett vilket system en organisation har. Dessa standarder effektiviserar 
arbetsprocesser för vårdpersonal, säkrar patientflödena och ökar delaktigheten för patienterna 
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i sin egen hälsa. Det krävs enighet i hur dessa standarder är utformade och hur de ska användas 
i diverse situationer. 
 
5) Gemensamma begrepp 
För att information ska kunna delas mellan system, verksamheter och personer behövs 
gemensamma begrepp. I dagsläget finns det exempelvis både statliga och regionala register för 
vård och omsorg som är utformade och klassificerade på olika sätt. 
 
6) Kunskaps- och beslutsstöd 
Det ska finnas en gemensam och tillgänglig kunskap för att alla individer ska få likvärdig vård. 
För att detta ska vara möjligt ska sjukvården baseras på den bästa tillgängliga kunskap. Det 
behövs därav en nationell struktur med fokus på kunskap och patientnytta. I dagsläget finns det 
stora skillnader mellan system och hur information blir till kunskap (eHälsomyndigheten, 
2017). 
 
3.2.2 Vision eHälsa 2025  
De ovanstående satsningarna är gjorda på initiativ att nå den gemensamma visionen för e-hälsa 
2025. Visionen är utformad av regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting. 
Den första e-hälsostrategin beslutades 2006 och ersattes 2010 av en ny. Visionen för 2025 
utformades i mars 2016 var den tredje strategin som beslutades. Strategierna inom e-hälsa sätts 
upp för att Sverige behöver ha en nationell samling av områden för att kunna samordna det 
gemensamma arbetet. Vidare behövs mer långsiktiga och gemensamma mål för samtliga 
berörda aktörer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården men även en tydlig 
ansvarsfördelning. Visionen ska mer konkret följas av handlingsplaner som ämnar att 
förtydliga de insatser som görs för att uppnå visionen. 
 
 “År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 
samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet.” – Vision eHälsa 2025 
 
Visionen ovan syftar till att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att nå en 
god hälsa men även utveckla och stärka hjälpmedel för att öka delaktigheten och 
självständigheten i samhället. God kvalitet inom socialtjänst, hälso-och sjukvård och tandvård 
kan säkerställas genom en ökad digitalisering. För att denna utveckling ska vara möjlig måste 
berörda aktörer skapa nödvändiga förutsättningar för utvecklingsarbetet (Socialdepartementet, 
2016).  
 
3.2.3 Nationell Patientöversikt (NPÖ)  
Den svenska e-tjänsten NPÖ är som tidigare nämnts ett system som möjliggör för behörig 
vårdpersonal att med patientens medgivande ta del av journalinformation som registrerats hos 
andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Inera som utvecklat tjänsten, tar upp ett 
antal fördelar med NPÖ. Inera menar att systemet ger en helhetsbild av patienten som kan bidra 
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till att öka landets vårdkvalité. Även att systemet ger tillgång till information som minskar 
kostnader och tidskrävande dubbelarbete. Samt att NPÖ är ett verktyg för planering och 
samordning mellan vårdgivare (Inera, 2017). För att NPÖ ska fungera till fullo krävs ett antal 
underliggande system för att säkerställa kommunikationen mellan NPÖ och verksamhetens 
system, samt säkerheten, då som ovan nämnts endast behöriga vårdgivare med patientens 
medgivande får tillgång till informationen som lagras i NPÖ (Inera, 2017). 
 
Kritik som riktats till systemet är som tidigare nämnts att endast ett fåtal läkare sägs använda 
NPÖ då systemet anses vara problematiskt inom diverse funktioner. Problematiken ligger i 
faktumet att systemet inte används till stor utsträckning på grund av att det inte finns komplett 
information (Airaksinen, 2015). I samma artikel kommenterar Johan Assarsson VD för Inera 
att det är viktigt att fullständig och aktuell information finns tillgänglig i systemet då detta 
skulle leda till att systemet hade fungerat bättre. 
 
3.2.4 1177 Journalen  
Journalen är en tjänst utgiven av 1177 Vårdguiden och fungerar som ett sätt för patienter att 
kunna ta del av sin journalinformation via internet. Patienten loggar in med e-legitimation och 
kan vidare se samma information som vårdgivare ser i NPÖ, alltså den journalinformation som 
registrerats hos landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Delningen av journalen kan 
avslutas när som helst, av både den som journalinformationen gäller och av ombudet (Inera, 
2017). Om patienten inte vill att sin journalinformation ska finnas tillgänglig för varken sig 
själv, ombud eller vårdgivare, kan hela eller delar av journalen förseglas. Det innebär att den 
information som finns enbart är tillgänglig för den vårdgivaren var ifrån informationen kom 
ifrån. Dock innebär det att om patienten söker vård i ett annat län än där den ursprungliga 
journalinformationen finns, ligger det på patientens ansvar att kunna förmedla eventuell 
nödvändig information till vårdgivaren. En försegling kan vid ett senare tillfälle brytas och 
informationen blir då tillgänglig till behöriga vårdgivare igen. Varje gång någon öppnar en 
patients journal via 1177, oavsett om det är patienten själv, ett ombud eller en vårdgivare, 
sparas inloggningstillfället i en logg, så att patienten enkelt kan se vem eller vilka som tagit del 
av journalen. 
 
Journalen finns tillgänglig i 19 av Sveriges 21 landsting och används av över 1 miljon unika 
användare (Inera, 2017). Målsättningen med tjänsten är att all journalinformation som är 
digitalt tillgänglig ska visas i 1177 Journalen, men redan under 2016 var stora mängder 
tillgängliga i ett stort antal län, bland annat diagnoser, läkemedel och vaccinationer (Inera, 
2017). Enligt statistik hämtad från Inera, har över en miljon unika användare besökt sin journal 
på 1177 och trenden påvisar att fler kommer att börja nyttja tjänsten (Inera, 2017). Ålander & 
Scandurra (2015) har genomfört en studie om läkares och sjuksköterskors erfarenheter av 
patienters tillgång till sina journaler online. Författarna rekommenderar att vårdens personal 
ska vara mer involverade i implementationen av e-hälsolösningar såsom online journalen. 
Studien visar på att personal med erfarenhet av 1177 Journalen är generellt sett bättre inställd 
till tjänsten. 
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3.2.5 Landstingens IT-budget 
SLIT-rapporten från 2017 (Jerlvall & Pehrsson, 2017) visar att Sveriges landstings IT-budget 
inom fortfarande ligger på samma nivå som för ungefär 13 år sedan. I snitt investeras 2,8 % 
(ca 9 miljarder kr) sjukvårdens budget på IT-stöd. Dessa siffror skiljer sig från övrig offentlig 
sektor, som satsar 3,3 % och snittet för statliga myndigheter ligger på 9 %. Conn (2008) skriver 
om hur investeringarna inom IT i vården är större än de någonsin varit. Författaren hävdar att 
de flesta länder ligger mellan 2,6 % - 6 % av sjukvårdens budget som är dedikerad till IT-stöd. 
Vilket innebär att Sverige ligger relativt lågt inom detta intervall med sina 2,8 %. 
 
Som tidigare nämnts är efterfrågan på IT-stöd inom vården stort, särskilt från Sveriges Yngre 
Läkares Förening. De förväntar sig samma digitaliseringsnivå i vården som i hemmet. Enligt 
uppgift från Dagens Samhälle (2017) rapporterar 15 IT-chefer att pengarna inte räcker till 
nyutveckling av e-hälsolösningar och skulle behöva en ökning av IT-budgeten till 3 %–4 %. 
En ökning som motsvarar ett par miljarder kronor. 
 
3.2.6 Patientdatalagen 
Patientdatalagen är en ny lag som trädde i kraft i juli 2008. Lagen beslutades av riksdagen och 
påverkar på vilket sätt IT-tjänster inom hälso- och sjukvården utformas. Regeringens mål med 
denna lag är att hanteringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska bli enklare 
samtidigt som patientsäkerheten och patientens egen möjlighet till medverkan ska stärkas 
(Inera, 2017). 
 
3.3 Danmarks e-hälsa 
Danmark betraktas i stort som ett av de ledande länderna i världen när det kommer till 
implementering av e-hälsa. Framgången tillskrivs till viss del de stora satsningarna som 
genomförts inom e-hälsa de senaste 20 åren. 2004 skrev Danmarks allmänläkares fackförbund 
tillsammans med de danska regionerna ett kontrakt där det beslutades att allmänläkare måste 
använda sig av EHR- och datorsystem som är kompatibla med en standard utfärdad av 
organisationen MedCom. Dessa system används bland annat till att behandla patienters recept, 
dela patientjournaler och se diagnoser och testresultat. Standarden som systemen följer 
möjliggör ett utbyte av patientdata mellan e-hälsosystemen hos specialistläkare, apotek, 
laboratorier och sjukhus (Kierkegaard, 2013). Utöver överenskommelsen har även finansiella 
incitament använts för att driva på användandet av teknologi hos primärvården, vilket har 
resulterat i att 90 % av kommunikationen mellan primär- och sekundärvård sker digitalt, enligt 
en undersökning som genomfördes 2010 (Olejaz, Nielsen, Rudkjøbing, Birk, Krasnik & 
Hernández-Quevedo, 2012). 
 
Trots flera år av försök att skapa en enhetlig nationell systemstandard hos sjukhusen, möts det 
av svårigheter och sjukhusen använder sig fortfarande av olika regionala och lokala 
systemlösningar. I ett försök att skapa en mer koordinerad och effektiv utveckling beslutade 
danska regeringen tillsammans med de danska regionerna ett antal olika ändringar inom e-
hälsostrukturen. Bland annat har dessa ändringar resulterat i ett större fokus på möjliggörandet 
av delning och åtkomst av patientdata inom sjukvården. Detta genom att dra nytta av de redan 
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existerande e-resurserna och göra all relevant patientdata mer tillgänglig vid behov. Ett annat 
resultat av överenskommelsen var starten av utvecklingen av ”National Patient Index”, vilket 
var ämnat att bli en stor digital plattform som skulle möjliggöra åtkomsten av patientdata från 
alla sjukhus. Projektet lades dock på is 2013, då det bedömdes att inte vara ekonomiskt eller 
tekniskt genomförbart (EU-kommissionen, 2014). 
 
Istället för det stora centraliserade systemet som ovan nämnts har Danmark enligt Fragidis et 
al. (2017) utvecklat en nationell IT-portal som är kopplad till de olika sjukhusens EHR-system. 
Portalen kan användas av både läkare och patienter och ger patienter tillgång till sin egen 
journal och läkare med behörighet har tillgång till sina patienters journaler. 
 
EU-kommissionen (2014) skriver i sin rapport att den danska lagstiftningen anses vara 
resultatinriktad när det kommer till skapandet och användandet av EHR. Detta tillskrivs också 
som ett skäl till Danmarks utveckling inom e-hälsa. Dock argumenteras det att lagstiftningarna 
är för toleranta gällande vilka som har tillgång till patienternas journaler. Detta kan påverka 
tilliten och tystnadsplikten mellan vårdgivare och patient. 
 
3.4 Estlands e-hälsa  
Estland blev i december 2014 första landet att öppna sina digitala gränser för att möjliggöra för 
individer från andra länder att kunna ansöka till att bli e-resident. E-residency är en digital 
identitet som vem som helst i världen kan ansöka om. Det estländska programmet är i dagsläget 
det mest avancerade myndighetssponsrade konsumentprogrammet i världen (e-Estonia, 2017). 
Tack vare landets framgång med e-residency är Estland även i framkant med e-hälsa och 
digitaliseringen inom sjukvården. Landets e-hälsolösningar är bland de ledande i Europa och 
fungerar som pionjär inom området. Estlands digitalisering av vården innehåller ett nationellt 
implementerat system för EHR vid namnet Estlands nationella hälsoinformationssystem (EU-
kommissionen, 2014). Systemet fungerar likt en central databas, dock hämtar det data vid 
behov från olika källor. Data presenteras i ett standardiserat format i den estniska webbportalen 
e-Patient. Via portalen får behörig läkare tillgång till patientens medicinska historik, testresultat 
och även röntgenbilder. För att säkerställa integritet vid åtkomsten av elektroniska 
patientjournaler och även loggföra vem som har begärt ut vilka journaler, används 
blockkedjetekniken (e-Estonia, 2017). 
 
Exempelvis vid händelsen av en nödsituation kan en läkare, via patientens ID, få åtkomst till 
kritisk information, såsom blodgrupp, allergier, tidigare behandlingar och pågående 
medicinering. Systemet sammanställer även nationell statistik. På så vis kan myndigheter se 
trender inom folkhälsa, spåra epidemier och även se till att resurserna används där de behövs. 
Patienterna har tillgång till sina egna, samt deras barns journaler. Genom att logga in via 
webbportalen e-Patient med deras elektroniska ID-kort kan patienten se över sina senaste 
läkarbesök, hålla koll på aktiva recept och även se vilka läkare som haft tillgång till deras 
journal (e-Estonia, 2017). Patienterna är ägarna av sin egna hälsodata och de kan om de vill 
hindra att en specifik vårdpersonal får tillgång till sin journal. Detta kan patienten styra genom 
webbportalen e-Patient. Patienter har i regel fullständig tillgång till all sin hälsodata. 



 20 

Vårdpersonal har skyldighet att uppdatera webbportalen när de ger patienten vård. Innan 
vårdpersonalen får tillgång till patientens hälsodata kontrollerar dennes intyg om yrkesroll. För 
att hålla patientinformation säker men samtidigt ge tillgänglighet till autentiserade personer 
används blockkedjeteknologin. 
 
3.5 Blockkedjan 
Blockkedjan är en framväxande teknik för industrier, organisationer, och företag för att snabbt 
genomföra och verifiera transaktioner, effektivisera affärsprocesser och under denna process 
även spara pengar och minska risken för bedrägeri (Underwood, 2016). Blockkedjan började 
nyttjas i större skala 2008 när den la grunden för digitala valutan Bitcoin. Intresset för 
blockkedjetekniken har ökat sedan introduktionen av Bitcoin. Detta tack vare att tekniken är 
det centrala attributet som ger säkerhet, anonymitet och skyddar dataintegriteten utan en 
tredjeparts-organisation som kontrollerar transaktionerna (Underwood, 2016). Enligt den 
vetenskapliga artikeln skriven av Yli-Huumo, Ko, Choi, Park & Smolander (2016) har 
blockkedjan potentialen att ändra hur transaktioner görs i vardagen. Författarna menar att 
tekniken inte är begränsad till Bitcoin utan kan efter hand tillämpas i andra miljöer. Möjligheten 
att kunna applicera Blockkedjetekniken i applikationer lider för tillfället av tekniska 
begränsningar och utmaningar. Frågor som måste lösas innan detta är möjligt är inom 
dataintegritet, anonymitet, och säkerhet (Yli-Huumo et al., 2016). 
 
Den största fördelen med tekniken som vetenskaplig litteratur berör är faktumet att eliminera 
tredjeparts-organisationen (Underwood, 2016; Yli-Huumo et al., 2016). När det görs en 
transaktion mellan individ och företag är den oftast kontrollerad av en tredjeparts-organisation. 
Det behövs alltså en medlare mellan individen och företaget för att kunna göra denna 
transaktion. En transaktion kostar en avgift på grund av att den går igenom en 
tredjepartsorganisation. Samma procedur gäller andra domäner såsom spel, programvara och 
musik. Detta transaktionssystem är ett typiskt centraliserat system. All data och information 
som kontrolleras och organiseras av en tredje part istället för endast av de två inblandade 
parterna. Blockkedjeteknologin har utvecklats för att lösa detta problem. Målet med 
blockkedjeteknologin är att skapa en decentraliserad miljö där det inte behövs en tredje part för 
att inneha kontroll över transaktioner och data (Yli-Huumo et al., 2016). 
 
På samma sätt har denna teknik implementerats inom vården. Ett exempel på detta är Yue, 
Wang, Jin, Li & Jiang (2016) studie som kommer fram till att delningen av hälsodata är ett av 
de grundläggande stegen för att göra sjukvårdssystemet smartare och samtidigt förbättra 
kvalitén inom e-hälsan. Författarna skriver om hur patienters hälsodata är personlig och om hur 
den informationen bör vara ägd och kontrollerad av patienten. Detta istället för att ligga 
utspridd i diverse system som förhindrar data att delas och utsätter patienters integritet. Studien 
som forskarna har genomfört föreslår en applikation som de kallar för Healthcare Data 
Gateway som är baserad på blockkedjetekniken. Applikationen är till för att möjliggöra att 
patienter äger sin egen hälsodata för att kunna kontrollera och dela deras egna data enkelt och 
säkert. Yue et al. (2016) menar att denna lösning kan ge ett nytt sätt att förbättra 
patientjournalsystemet.   
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4 Empiri 
__________________________________________________________________________ 
Detta kapitel innehåller sex avsnitt som representerar samtliga intervjusammanställningar 
med intervjuobjekten. 
__________________________________________________________________________ 
 
4.1 Intervjusammanställning - Ulrika Landström 
Ulrika Landström var studiens första intervjuobjekt. Som Strateg på landstingets 
ledningskansli arbetar Landström med att utveckla e-hälsan i Örebro läns landsting. I grunden 
är Landström utbildad sjuksköterska men har inriktat sig på nationella plattformar och 
anslutningar. Arbetet innefattar att rapportera och inneha en dialog utifrån politiken där hon 
även representerar regionen i det nationella samarbetet. Samarbetet innefattar ett arbete med 
strategier kring e-hälsa tillsammans med bolaget Inera. Landström ingår även i en nationell 
arbetsgrupp för Vision eHälsa 2025 som arbetar med standarder inom begrepp och termer. 
Vidare arbetar Landström utefter regionens behov och närmare med frågor som berör hur nya 
e-hälsolösningar kan komma att påverka vid tillämpning. Men även vad som kan vara viktigt 
för regionen men även frågor som rör implementation. Hon anser att tekniken oftast är 
tillgänglig men att svårigheten ligger i hur tekniken ska implementeras och hanteras. 
 
Landström bedömer det möjligt för Sverige att nå visionen för e-hälsa till 2025, men menar att 
det finns tydliga utmaningar. Ytterligare anser hon att det är rätt att sätta en hög ambitionsnivå. 
Sverige var tidig i digitaliseringen vilket ledde till ett stort antal system hos de diverse 
landstingen dock är systemen äldre och behöver uppdateras. Det utmaningar som Sverige står 
inför är enligt Landström införskaffningen av lösningar som motsvarar behovet och som blir 
en del av infrastrukturen. Landström uttrycker att en annan utmaning är att landstingens budget 
är begränsade, vilket innebär vissa limitationer. Hon förklarar att privata utvecklingsföretag får 
högre budget ju mer de producerar medan statlig verksamhet har en begränsad budget att arbeta 
efter då inte budgeten ökar i takt med produktion. Oberoende av hur bra systemen är handlar 
det oftast om förändringsarbetet och att få med verksamheterna i utvecklingen.  
 
NPÖ är fullt fungerande menar Landström men det bör iakttas för vad det är, ett gränssnitt. 
Problemen med NPÖ ligger snarare i de underliggande systemen och i att de inte alltid kan 
kommunicera med varandra. Det som diskuteras i dagsläget angående NPÖ är den tekniska 
interoperabiliteten, således en standardisering i hämtning av data från de underliggande 
systemen men även semantiska standarder. Detta handlar om hur begrepp används och hur 
informationen kodsätts. En annan utmaning är den juridiska aspekten således de legala 
förutsättningarna om vad en individ får ta del av och inte. NPÖ är endast ett gränssnitt medan 
folk förutsätter att NPÖ ska vara en nationell journal för patienter, men det finns det inga 
juridiska förutsättningar för en sådan tjänst. Enligt patientdatalagen är det endast tillåtet, när 
data delas över vårdgivargränser att inneha "hitta och titta"-funktioner.  
 
En betydande faktor för att Sverige ska ha möjlighet att nå visionen är att alla län levererar 
fullständig information till NPÖ. Det bygger på att de underliggande systemen tillhandahåller 
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informationen så att den kan visas i gränssnittet. Problemet för vissa kommuner är dock frågan 
om det är värt att investera i tekniska lösningar för att kunna hämta information ur system som 
snart kommer fasas ut. I Örebro län är kommunerna den största användaren av systemet och 
inga pappersjournaler skickas längre inom vården i länet.  
 
Örebro har länge arbetat med digitalisering och e-hälsa. Landstinget har tagit fram en 
projektstyrning där de analyserar de delar som ska väljas och ser om dessa ligger i linje med 
målen som ska nås. Om dessa visar sig ligga i linje med målen kopplas de både till visionen 
och handlingsplaner. Region Örebro län har projekt som kontinuerligt arbetar med att nå 
visionen. Landström berättar även att Örebro har högst antal länsinvånare som använder de 
digitala tjänsterna på 1177. 
 
4.2 Intervjusammanställning – Christer Blomstrand 
Studiens andra intervjuobjekt var Christer Blomstrand, IT direktör på landstinget Sörmland. 
Som IT direktör arbetar Blomstrand även som general för landstingets staber där han ansvarar 
för strategisk IT och e-hälsa. Denna yrkesroll innebär en beslutande rätt inom IT-frågor och 
strategier. Blomstrand arbetar förövrigt inom e-hälsa men begreppet är komplext och skulle 
kategorisera sig själv mer mot IT-perspektivet. 
 
Blomstrand bedömer att NPÖ inte är ett fullständigt system, utan att det skulle behövas nyttjas 
mer. Funktionen att få tillgång till information ur systemet över vårdgränser spelar en viktig 
roll inom NPÖ anser Blomstrand men även samverkan mellan kommun och landsting. För att 
systemet ska kunna nyttjas mer krävs det att mer information förs in i det. Detta ser Blomstrand 
som en av de faktorerna för att NPÖ ska utvecklas. Alla kommuner är inte producenter i NPÖ 
och då saknas en del av informationen för att få en totalbild av patienten. Kommuner som är 
producenter till NPÖ är det för då de kan ta komplett information av systemet. Det finns mycket 
mer att göra och det går lite sakta. 
 
Landstinget Sörmland är inte fullständiga producenter till NPÖ. Detta beror på att de har ett 
system idag som har en arkitektur som grundades på 90-talet. Denna arkitektur är inte 
kompatibel med NPÖ. Det finns alltså tekniska svårigheter för att systemets interoperabilitet 
som begränsar den data som kan visa. Dessa tekniska svårigheter sitter i att de finns delar i 
landstingets datalager som inte går att integrera med NPÖ. Landstinget jobbar på att lösa dessa 
problem i dagsläget. 
 
Blomstrand anser att de behövs utveckling inom områden som interoperabilitet och 
utvecklingen av gemensamma standarder. De tekniska aspekterna anser han dock kommer att 
lösas. Standarder har utvecklats inom många andra branscher som exempelvis Telecom. Detta 
är något som kommer behövas genomföras inom sjukvårdssystem också, med hjälp av 
leverantörerna utvecklas dessa standarder rent tekniskt. Ett annat område är semantisk 
interoperabilitet som är inom hälsoinformatik. Där det måste finnas ett gemensamt sätt att 
namnge den information som hämtas. Ytterligare ett hinder som Blomstrand tar upp är den 
legala interoperabiliteten. Lagar om hur information får hanteras där dilemmat står mellan att 
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nå bästa vård för patienten men samtidigt även bibehålla patientens information i säkerhets och 
integritetsfrågor. 
 
Vidare anser Blomstrand att Vision eHälsa 2025 är bra formulerad och uttryckt som en vision 
ska vara. Sverige har stora möjligheter och goda förutsättningar att nå visionen. Landstingen 
emellan har en bra samverkan och det är inget centralt styre. Samverkan mellan landstingen 
kan innebära att det tar tid att driva igenom frågor och det ser Blomstrand som en begränsning 
när det kommer till tidsaspekten av visionen, men Sverige är på rätt väg menar han. 
 
4.3 Intervjusammanställning – Gunnar Klein 
Studiens tredje intervjuobjekt är professorn och läkaren Gunnar Klein. Han är professor inom 
informatik med inriktning på e-hälsa vid Örebro Universitet men arbetar även som 
allmänläkare en dag i veckan inom primärvården. Klein har bred erfarenhet inom e-hälsa och 
har arbetat inom tre olika områden. Första området är interoperabilitet med formell 
standardisering inom både Europa och övriga världen, där han varit ordförande för den 
verksamheten i 9 år. Vidare har Klein arbetat mycket med europeiska forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom standarder. Ett av dessa utvecklingsprojekt var med inriktning på 
säkerhetstekniker med användning av modern kryptografi och elektroniska id-kort. Det tredje 
området arbetar Klein med i dagsläget är beslutstöd som används i vårdens IT-system. 
Klein är kritiskt till formuleringen av Vision eHälsa 2025. Det framkommer inte hur den ska 
mätas eller vad det innebär att vara världsledande. Definitionen att vara världsbäst har inte 
heller något egenvärde utan detta beror på hur bra andra länder är. Istället hade Klein föredragit 
att en vision hade formulerats om hur denna faktiskt ska uppnås. Klein satt som ordförande i 
den globala e-hälsokoordineringsgruppen med World Health Organisation där han formulerade 
en vision som var mer konkret om vad som skulle genomföras.  
 
Ambitionsnivån på visionen anser Klein vara god, då Sverige redan ligger bra till i utvecklingen 
inom e-hälsa. På en del sätt anser han Sverige vara världsledande men på andra delar är 
möjligen andra länder mer i framkant. Utöver den kritik riktad till formuleringen är Klein 
fortsatt kritisk till den lösa planen om hur denna ska uppnås. Även den ekonomiska aspekten 
då det måste satsas pengar som vore i storleksordningen runt 10 miljarder utöver de 7–8 
miljarder som de svenska landstingen lägger på IT inom vården. Som det ser ut nu finns det 
inget extra som satsas på för att nå visionen. 
 
Från personlig erfarenhet är Klein kritisk till NPÖ. Vid en flytt mellan två städer fick han inte 
med sig sina journaler och om NPÖ hade fungerat som det sägs göra skulle detta vara möjligt. 
En mer professionell åsikt som Klein har är att NPÖ presenterades i början som ett nationellt 
”hitta och titta”-system. Informationsvärdet i systemet beror på vad landstingen väljer att 
exportera/publicera. Många landsting har enligt Klein inte brytt sig mycket om NPÖ, det är 
inte prioriterat. Vidare menar han att många landsting har lagt upp en läkemedelslista för att 
kunna säga att de har anslutits till NPÖ. NPÖ används i större utsträckning av kommunerna i 
Örebro län, som tidigare inte fick någon information alls. Klein menar att det tänkta 
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användningsområdet inte används. Vid en flytt till ett annat län hade journaler inte varit 
lättillgängliga. 
 
Örebro har flest antal användare på 1177 Journalen som loggar in och använder de personliga 
tjänsterna. Detta trotts att det inte har lagts ner större resurser för att informera om tjänsterna. 
En annan aspekt som utmärker Örebro är ett projekt för att strukturera journaler med mallar. 
Örebro har även en systemlösning som möjliggör det för både sjukhus och primärvård att läsa 
varandras journaler och även en del andra resurser, som röntgen och EKG. 
 
4.4 Intervjusammanställning – Åsa Sandberg Rosén 
Fjärde intervjuobjektet för studien var Åsa Sandberg Rosén som arbetar som funktionsansvarig 
sektionsledare på specialistmödravården på Mälarsjukhuset. I grunden är Sandberg Rosén 
utbildad barnmorska men har även arbetat som chef i olika konstellationer sedan 2004. Hon 
tog ett sabbatsår för att arbeta på Landstingets D-data AB och uttrycker sig ha ett intresse för 
praktiskt arbete med IT. 
Sandberg Rosén har inte arbetat med NPÖ som system men hon har varit delaktig i processen 
innan projektet implementerades. Innan NPÖ implementerades var Sandberg Rosén med och 
genomförde undersökningar för att anpassa NPÖ till behovet. NCS Cross är ett av de lokala 
EHR-systemen och är en gammal och stelbent plattform som inte har några större 
framtidsutsikter. Utvecklingen inom EHR-system går fort framåt och behovet ändras därefter.  
 
Sandberg Rosén anser att det finns en del att önska med tanke på det nuvarande systemet. 
Framförallt inom att öka patientdelaktigheten. Ett exempel som hon tar upp där det skulle vara 
fördelaktigt att kunna dela journalen med patienten, är då ett patientsamtal över video 
genomförs. På kvinnokliniken arbetar de i systemet Obstetrics, som är ett journalsystem på 
graviditetsförlossning. De båda systemen är helt fristående, men det finns idag möjlighet att 
göra uttag från respektive journalsystem till det andra. 
 
Sandberg Rosén känner till visionen för e-hälsa men har inte på senare tid arbetat inom 
området. För att bli världsledande inom e-hälsa utifrån patientperspektivet anser hon att 
samhället välförsett på så sätt att medborgarna är förhållandevis kunniga och någorlunda 
involverade. Sandberg Rosén menar att många i de äldre generationerna redan har bank-id och 
datorer som de använder regelbundet. Så underlaget för visionen fram till 2025, ur 
patientsynvinkel kommer vara god. Lagar för sekretess och patientsäkerhet motarbetar dock 
utvecklingen. Även om tekniken existerar finns det ett antal aspekter att tänka på vid utveckling 
och implementering av EHR-system. 
 
1177 Journalen är inte kopplad till Sörmlands läns kvinnokliniks journaler. Dokumenteringen 
för graviditetsrelaterade texter görs huvudsakligen i Obstetrics och systemet är inte kompatibelt 
med NPÖ. I dagsläget i landstinget Sörmland arbetas det generellt med att införa ett gemensamt 
heltäckande system. Varken NCS eller Obstetrics är program som utvecklas, utan bara 
förvaltas. 
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4.5 Intervjusammanställning – Malin Söderlund 
Studiens femte intervjuobjekt var Malin Söderlund. Som försäljningsansvarig för healthcare på 
Tieto arbetar Söderlund med att strategiskt och operativt med att leda säljstyrkorna inom 
området. Tieto healthcare erbjuder bland annat EHR-lösningar men även system för bildanalys, 
business intelligence och business analytics. Systemen levereras till primär- och sekundärvård 
både inom offentlig och privat sektor.  
 
De hinder som existerar för att nå visionen är att det inte finns någon gemensam nationell 
infrastruktur. Det finns ett stort antal systemlösningar ute på marknaden i dagsläget. Dessa 
system har ingen interoperabilitet vilket är ett centralt hinder. Det skulle behövas en 
upprustning från grunden i de svenska systemen. Vilket leder till nästa problem som är att 
investeringar måste krävas. En annan aspekt är att för att kunna införa en gemensam struktur 
krävs det att Sverige enas om vilka gemensamma standarder som ska användas för att lagra 
data och hur dessa ska uttryckas i form av begrepp och termer. Detta är något som kommer ta 
tid menar Söderlund. Lagar och regler stödjer inte utvecklingen vilket enligt Söderlund är ett 
oerhört stort problem. Söderlund anser att NPÖ har en bra avsikt men problemet ligger i att det 
inte finns mycket som kan göras med den data. Hon anser att det handlar mer om hur systemet 
kravställs från Inera. Sammanfattat är tanken god med NPÖ, men det når inte hela vägen fram. 
 
Företaget Tieto använder sig av standarder vid utveckling av system. Det pågår i dagsläget en 
utveckling av system som kommer kunna uppfylla alla standarder och inte lagrar data i 
systemen utan lagrar i en separat dataplattform. Företaget har även ett pilotprojekt som 
använder sig av blockkedjetekniken. Tieto har i dagsläget ett samarbete med olika 
blockkedjeföretag och arbetar med hur tekniken ska kunna tillämpas i företagets kommande 
lösningar. Tieto genomför omvärldsbevakningar för att få en överblick om utvecklingen 
internationellt. Söderlund anser att en del andra länder ligger något före Sverige i utvecklingen. 
Länderna som hon anser var i framkant är Finland, Estland och Danmark.  
 
4.6 Intervjusammanställning – Samuel Sporrenstrand 
Studiens sjätte och sista intervjuobjekt var Samuel Sporrenstrand som arbetar på företaget 
VisibaCare. Företaget erbjuder en plattform för digitala vårdmöten. Sporrestrand var med och 
grundade företaget och har idag rollen som CTO på företaget. I dagsläget har företaget 10 
landsting som kunder. Örebro läns landsting har under hösten 2017 implementerat deras tjänst. 
Sporrestrand uttrycker att ett signifikant hinder vid utvecklingen av tjänsten var de juridiska 
bestämmelserna inom landstingen för avgifter för digitala patientbesök. Men ett par år senare 
hade det skett framsteg och reglerna hade ändrats. Övriga hinder som Sporrenstrand uttrycker 
är IT-riktlinjer, monetära regler och skepticismen till nyteknik. Det är dessa tre faktorerna som 
behövdes överkommas där alla tre har börjat vridas och anpassas bättre på senare tid. 
 
Det finns ett tryck uppifrån med krav på digitalisering uttrycker Sporrestrand, men att ansvariga 
inte alltid vet hur detta ska genomföras eller en vilja att genomföra det. Alla steg i processen 
är viktiga menar han. För att det ska vara möjligt att införa digitaliserade tjänster såsom 
VisibaCares plattform krävs det att alla parter samarbetar och är överens. Det gäller att politiker 
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som är inblandade i processen, e-hälsostrateger, enhetsansvariga och utvecklare arbetar mot ett 
gemensamt mål.  
 
Sporrenstrand anser att de EHR-system som finns är stelbenta och tror att det kommer att förbli 
så. Vidare uttrycker han att de system som utvecklas idag inte har samma standarder och att 
detta kommer förbli ett problem i framtiden. Det finns ett tryck på att EHR-system ska vara 
utformad efter en viss standard för att de ska kunna integrera med varandra på ett smidigt sätt. 
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5 Resultat & Analys 
__________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av studiens resultat och analys. Kapitlet är indelat 
i avsnitt efter olika resultatområden. I det första avsnittet redogörs Vision eHälsa 2025, som 
följs av avsnitt om Arbetet med visionen, Jämförelse Sverige, Danmark och Estland, NPÖ och 
dess hinder samt NPÖ och dess förbättringsområden. 
__________________________________________________________________________ 
 
5.1 Vision eHälsa 2025 
Inställningen till Sveriges Vision eHälsa 2025 är generellt sett positiv bland studiens 
respondenter. Blomstrand och Landström uttrycker att visionen är formulerad som en vision 
ska vara, lite spetsig, och understryker även att det är en vision och inte ett konkret utformat 
mål. Det är däremot något som Klein ser som mindre positivt. Han anser att visionen inte är 
konkret nog, att den inte är mätbar och att den inte innehar något egenvärde. Vad betyder det 
att vara ”Bäst i världen” om resten av världen inte håller någon hög standard? Ambitionsnivån 
på visionen anser han dock vara god då Sverige redan ligger bra till i utvecklingen inom e-
hälsa. På en del sätt anser Klein att Sverige redan är världsledande men på andra delar är kanske 
andra länder mer i framkant. 
 
Sverige står inför ett antal utmaningar när det kommer till att uppnå visionen. Landström anser 
att en av dessa är införskaffningen av lösningar som motsvarar behovet och som blir en del av 
infrastrukturen. Söderlund anser att det centrala hindret för att nå visionen är att det inte finns 
någon gemensam nationell infrastruktur. Hon berättar att det i dagsläget finns en stor mängd 
systemlösningar på marknaden som inte har någon interoperabilitet sinsemellan. Vidare tar hon 
även upp landstingens begränsade budget som en utmaning, något som Klein också nämner. 
Det är även påvisat i SLIT-rapporten från 2017 där IT-budgeten är mer eller mindre oförändrad 
sedan 2004 (Jerlvall & Pehrsson, 2017). Klein tar upp att de summor som skulle behöva satsas 
för att uppnå visionen i tid skulle vara uppemot 10 miljarder kronor, men som det ser ut nu 
finns det inget extra resurser att satsa för att nå visionen. Blomstrand anser att Sverige har stora 
möjligheter och goda förutsättningar för att nå visionen, men understryker att samverkan 
mellan landstingen kan innebära att det tar tid att driva igenom frågor. Det ser Blomstrand som 
en begränsning när det kommer till tidsaspekten av visionen, men Sverige är på rätt väg menar 
han. 
 
Socialdepartementet (2016) menar att Sverige har goda möjligheter inom digitalisering, dels 
då både näringsliv och offentlig sektor i stor utsträckning har digitaliserat sin verksamhet. 
Sandberg Rosén tar upp att även ur patientperspektivet ser Sveriges möjligheter goda ut, då 
hon menar att många i de äldre generationerna redan har e-legitimation och datorer som de 
använder regelbundet.  
 
Sandberg Rosén tar upp lagar för sekretess och patientsäkerhet som ett exempel på hinder som 
står i vägen för utvecklingen inom e-hälsa. Även om tekniken existerar finns det ett antal 
aspekter att tänka på vid utveckling och implementering av EHR-system. Även Landström tar 
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upp att det finns svårigheter i hur tekniken ska implementeras och hanteras. Dock är ändringar 
i lagstiftningarna i verket. 2008 trädde patientdatalagen i kraft som ska påverka på vilket sätt 
IT-tjänster inom hälso- och sjukvården utformas. Målet med patientdatalagen är att hanteringen 
av personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska bli enklare samtidigt som patientsäkerheten 
och patientens egen möjlighet till medverkan ska stärkas (Inera, 2017). 
 
5.2 Arbetet med Vision eHälsa 2025 
För att uppnå visionen för e-hälsa till år 2025 har eHälsomyndigheten satt upp ett antal 
långsiktiga och gemensamma målbilder. Den första punkten på listan är samordning 
(eHälsomyndigheten, 2017). Vilket är något som Sporrenstrand understryker. För att det ska 
vara möjligt att införa digitaliserade tjänster såsom VisibaCares plattform krävs det att alla 
parter samarbetar och är överens. Det gäller att politiker som är inblandade i processen, e-
hälsostrateger, enhetsansvariga och utvecklare arbetar mot ett gemensamt mål. Landström tar 
också upp samordning och syftar till att systemens kvalitet kommer i andra hand, då den viktiga 
delen ligger i förändringsarbetet och att få med verksamheterna i utvecklingen. 
 
Ett annat mål som eHälsomyndigheten tar upp är nationell läkemedelslista, något som de anser 
kommer leda till ökad effektivitet och patientsäkerhet (eHälsomyndigheten, 2017). Denna 
satsning verkar ha tagit fart då många landsting, enligt Klein, har kopplat sina läkemedelslistor 
till NPÖ. Vidare skriver eHälsomyndigheten om gemensamma standarder och begrepp, där de 
menar att standarder är viktiga för att information ska kunna utbytas på ett effektivt sätt oavsett 
vilket system en organisation har. Dessa standarder effektiviserar arbetsprocesser för 
vårdpersonal, säkrar patientflödena och ökar delaktigheten för patienterna i sin egen hälsa. Det 
krävs enighet i hur dessa standarder är utformade och hur de ska användas i diverse situationer 
(eHälsomyndigheten, 2017). Landström understryker att det i dagsläget diskuteras kring 
teknisk interoperabilitet, således en standardisering i hämtning av data från de underliggande 
systemen men även semantiska standarder. Semantisk interoperabilitet är ett område som 
berörs i Halilovic et al. (2016) studie som visar att de tre studerade landstingen inte delar 
samma terminologi inom vården, detta gör det svårt att standardiserat hämta utvalda data ur 
varandras system. Både Klein och Blomstrand anser att interoperabilitet och utveckling av 
systemstandarder är två av de viktigaste områdena i arbetet mot visionen. 
 
I Region Örebro län har det länge arbetats med digitalisering och e-hälsa, berättar Landström. 
Landstinget har tagit fram en projektstyrning där de analyserar de delar som ska väljas och ser 
om dessa ligger i linje med målen som ska nås. Om dessa visar sig ligga i linje med målen 
kopplas de både till visionen och handlingsplaner. Region Örebro län har projekt som 
kontinuerligt arbetar med att nå visionen. Landström berättar även att Region Örebro län har 
högst procentantal länsinvånare i Sverige som använder de digitala tjänsterna på 1177, vilket 
även Klein tar upp. Han lyfter även fram att detta har skett utan att det lagts ner några större 
resurser för att informera om tjänsterna. Klein tar även upp en annan aspekt som utmärker 
Region Örebro län, vilket är ett projekt för att strukturera journaler med mallar. Region Örebro 
län har även en systemlösning som möjliggör det för både sjukhus och primärvård att läsa 
varandras journaler och även ta del av andra resurser, som röntgen och EKG.  
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5.3 Jämförelse Sverige, Danmark & Estland 
Danmarks framgång inom e-hälsa tillskrivs till viss del de stora satsningarna som genomförts 
de senaste 20 åren. Bland annat beslutades det 2004 att allmänläkare måste använda sig av 
EHR- och datorsystem som är kompatibla med en standard utfärdad av organisationen 
MedCom (Kierkegaard, 2013). Standarder av olika slag tar både Landström och Blomstrand 
upp när de berättar om hur Sverige ska utveckla sin e-hälsa. Vidare tar de upp den tekniska 
interoperabiliteten som ett av problemen med NPÖ. Detta problem ämnade Danmark att lösa 
med en centraliserad digital plattform där det var tänkt att möjliggöra åtkomst och delning av 
patientdata. Dock lades detta projekt på is då det dömdes vara ekonomiskt och tekniskt 
ogenomförbart (EU-kommissionen, 2014), något som samstämmer med Kleins påstående 
angående att det måste satsas pengar som vore i storleksordningen runt 10 miljarder kronor 
utöver de 7–8 miljarder kronor som de svenska landstingen lägger på IT inom vården idag. 
 
Istället för det system som ovan nämnts har Danmark enligt Fragidis et al. (2017) utvecklat en 
nationell IT-portal som är kopplad till de olika sjukhusens EHR-system. Det kan jämföras med 
det svenska NPÖ, som Landström beskriver som ett gränssnitt mot landstingens EHR-system. 
Som tidigare nämnts finns det dock ett antal utmaningar för att uppnå dess fullständiga 
användningsmål. Bland annat de juridiska aspekterna tas upp av både Sandberg Rosén och 
Landström. EU-kommissionen skriver i sin rapport (2014) att de juridiska hinder som finns vid 
utvecklingen av EHR-system i Danmark är väldigt få. Den danska lagstiftningen anses vara 
mer resultatinriktad när det kommer till skapandet och användandet av EHR, något som också 
ses som en bidragande faktor till Danmarks utvecklade e-hälsa.  
 
Som tidigare nämnts ligger Estland i framkant beträffande deras e-hälsa, detta tack vare deras 
framgång med e-residency. Vid digitaliseringen av vården införde Estland ett fullständigt 
nationellt hälsoinformationssystem (EU-kommissionen, 2014). I webbportalen e-Patient 
presenteras data som hämtas vid efterfrågan från olika källor. All data är strukturerad på ett 
standardiserat sätt och kan tack vare det enkelt presenteras, oavsett om det gäller testresultat 
eller röntgenbilder (e-Estonia, 2016). Blomstrand tar upp standarder inom svenska EHR-
system, vilka han anser behöver utvecklas och nå en gemensamt överenskommen standard. 
Som tidigare nämnts beskriver Landström NPÖ som ett gränssnitt mot landstingens EHR-
system, vilket inte är helt olikt grunderna till hur Estlands system fungerar. Dock skiljer sig 
systemen i hur de hanterar datasäkerhet. I det estniska systemet används blockkedjetekniken 
för att säkerställa integritet vid åtkomsten av elektroniska patientjournaler och även loggföring 
av vem som har begärt ut vilka journaler (e-Estonia, 2016). Söderlund tar upp att Tieto har ett 
pilotprojekt som använder sig av blockkedjetekniken och arbetar med hur tekniken ska kunna 
tillämpas i deras kommande lösningar. Söderlund berättar även att Tieto tittar på andra länder, 
bland annat Estland, för att se hur utvecklingen går till internationellt.  
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5.4 NPÖ och dess hinder  
Utifrån studiens datainsamling har det identifierats brister med Sveriges nationella 
patientöversikt. Generellt sett är studiens respondenters uppfattningar om systemet att det i 
dagsläget är ofullständigt. NPÖ:s avsikt är att ge en nationell patientöversikt och således ge 
vårdgivare möjlighet att få tillgång till en översikt av en patients journal oavsett var patienten 
befinner sig i landet. Detta användningsområde är bristfälligt, då landstingens underliggande 
EHR-system i stor utsträckning varken är tillräckligt kompatibla eller integrerade med NPÖ. 
Fragidis et al. (2017) skriver om att det mest signifikanta hindret för att utveckla ett nationellt 
EHR-system är interoperabiliteten mellan underliggande EHR-system och juridiska 
förhållanden. Alla 21 landsting sägs ha anslutit sig till NPÖ men inte i vilken utsträckning de 
är anslutna. Airaksinen (2015) skriver i en artikel om hur NPÖ knappt används, på grund av 
att det inte finns komplett information i systemet. Blomstrand understryker detta då han 
uttrycker att systemet behöver nyttjas mer. Klein anser att en del landsting endast har 
läkemedelslistor anslutna för att kunna säga att de är anslutna, oavsett om övriga integreringar 
till systemet inte är gjorda. Om det vore så att alla län var fullständiga producenter till NPÖ, 
hade landstingen även kunna ge fullständig information, vilket hade lett till att systemet hade 
fyllt sin fullständiga funktion. Men det är här studiens resultat visar att systemet brister.  
 
Blomstrand menar att om NPÖ ska kunna nå sin fullständiga funktion behövs således 
användningen öka. Assarsson, VD för Inera säger i en intervju med SVT att om användningen 
av systemet ökar och fullständig information finns tillgänglig bidrar detta till att vårdgivare 
litar på att det finns komplett och aktuell information i systemet (Airaksinen, 2015). 
Blomstrand menar vidare att för att användningen ska öka behövs de äldre underliggande 
systemen vidareutvecklas eller eventuellt ersättas med nya som går att integrera mot NPÖ. För 
att göra det möjligt för systemet att hämta data behöver gemensamma standarder utformas och 
följas. Om ett län ansluter sina EHR-system till NPÖ bidrar det till att även exempelvis 
primärvården inom länet får tillgång till informationen från dessa system. Ett exempel på ett 
län som endast till viss del är ansluten är Södermanlands läns landsting. Begränsningen beror 
i dagsläget på tekniska svårigheter. Detta säger Blomstrand bidrar till att Södermanlands läns 
landsting inte visar fullständig information i 1177 Journalen. Dessa tekniska svårigheter beror 
på avsaknaden av interoperabilitet mellan de lokala EHR-systemen. Blomstrand uttrycker 
närmare hur det nuvarande systemet har en arkitektur från 1990-talet och hur landstinget idag 
arbetar med systemen för att de ska kunna integrera med NPÖ. Respondenterna belyser även 
de ekonomiska hindren med att utveckla integreringar till NPÖ. Chen et al. (2012) tar upp det 
finansiella stödet från myndigheten som ett område som har stor vikt för att en 
implementeraring av EHR-system ska lyckas. Om landstingen inte har råd att byta eller 
förbättra systemen kan de inte integreras mot NPÖ. Kostnaden för att byta EHR-system är stora 
vilket också är identifierat i studien som ett hinder för att NPÖ ska nå sin fulla funktion.  
 
Landström anser att NPÖ ska ses som det system det verkligen är, det vill säga en nationell 
patientöversikt och inte ett nationellt EHR-system. Hon menar att många tror att NPÖ ska var 
en nationell patientjournal vilket inte är möjligt då Sveriges lagar inte stödjer detta. Enligt en 
rapport gjord av EU kommission (2014) beskrivs idén med NPÖ vara att det ska vara möjligt 
att få direkt tillgång till en patients journaler och även hur alla 21 landsting har implementerat 
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NPÖ. Denna rapport kan anses vara en försköning av vad systemet egentligen är. NPÖ är enligt 
Klein och Landström endast ett ”hitta och titta”-system vilket är just det som patientdatalagen 
tillåter när patientdata delas över vårdgivargränser. Nästa hinder som identifierats är den 
juridiska aspekten, vilket visade sig vara ett av de största hindren för att Sverige ska kunna ha 
ett nationellt EHR-system. 
 
Klein uttrycker att NPÖ har en funktion inom vården, men att det inte är någon nationell 
patientjournal. Det stämmer väl då det endast är ämnat att vara en patientöversikt men det Klein 
menar är att NPÖ har andra användningsområden. Som tidigare nämnts gynnas landsting av att 
ansluta sig till NPÖ då informationen kan delas mellan vårdgivare inom länet. Landström, 
Blomstrand och Klein menar att NPÖ:s största användningsområde i dagsläget är just inom 
landstingen. Resultatet av studien visar därav även att det avsiktliga användningsområdet med 
systemet inte är det huvudsakliga användningsområdet just nu. Det användningsområde som 
har identifierats för systemet är delandet av journaldata mellan vårdgivare inom landstingen.  
 
Avsikten med NPÖ är god anser Söderlund men att det inte når hela vägen fram. Kort 
sammanfattat är studiens fyra identifierade och centrala hindren följande: den bristande 
tekniska interoperabiliteten i de äldre underliggande EHR-systemen, bristen av semantisk 
standard, landstingens begränsade IT-budget inom vården, och den nuvarande stelbenta 
lagstiftningen. 
 
5.5 NPÖ och dess förbättringsområden  
Förgående avsnitt identifierar NPÖ:s nuvarande hinder för att nå sin avsiktliga funktion. Detta 
avsnitt kommer spegla resultatet av förbättringsområden inom NPÖ. Det mest förekommande 
svaret på förbättringsområden angående NPÖ rör begreppet interoperabilitet. Fragidis et al. 
(2017) menar att interoperabilitet mellan landets EHR-system är en gemensam förutsättning 
för att lyckas med ett nationellt EHR-system. Studiens resultat visar störst fokus på 
förbättringar inom interoperabilitet mellan underliggande EHR-system och NPÖ. Landström 
som arbetar nationellt nämner att det som diskuteras i dagsläget angående NPÖ är den tekniska 
interoperabiliteten, vilket berör standardiserade sätt att hämta data från underliggande 
systemen. Blomstrand anser att två förbättringsområden är interoperabilitet och utvecklingen 
av gemensamma standarder. Vidare menar Blomstrand att andra branscher har kommit överens 
om gemensamma standarder, vilket är något som även sjukvården måste fokusera på. 
Gemensamma standarder är en del av eHälsomyndighetens satsningar. Satsningen är viktig för 
att det ska vara möjligt att utbyta och dela information på ett effektivt sätt oavsett vilket system 
som organisationen har (eHälsomyndigheten, 2017). 
 
Ytterligare ett förbättringsområde som hör ihop med gemensamma standarder är semantisk 
interoperabilitet. Landström tar upp hur semantiska standarder behövs för att sätta upp hur 
begrepp används och hur informationen kodsätts. Hon ingår i en nationell arbetsgrupp som 
arbetar med att utforma standarder inom begrepp och termer. Blomstrand tar även upp 
semantisk interoperabilitet som ett förbättringsområde där han menar att de måste finnas ett 
gemensamt sätt att namnge den information som hämtas. Detta uppmärksammas även av 
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Halilovic et al. (2016) studie som rekommenderar en nationell standard för terminologisk 
namnsättning. Gemensamma begrepp är även något som eHälsomyndigheten (2017) tar upp 
bland sina satsningar. Under satsningen beskriver det hur det krävs gemensamma begrepp för 
att information ska kunna delas mellan system, verksamheter och personer. Söderlund berättar 
om hur Tieto använder sig av standarder när de utvecklar system. I dagsläget pågår en 
utveckling av system hos Tieto som kommer kunna uppfylla alla standarder och inte lagrar data 
i systemen utan i en separat dataplattform. 
 
Juridiska hinder är som tidigare nämnts centralt i arbetet med digitaliseringen inom vården och 
blir även ett utvalt förbättringsområde i resultatet av denna studie. Fragidis et al. (2017) tar upp 
juridiska förhållanden som ett av de mest signifikanta hindren för att lyckas med ett nationellt 
EHR-system. Landström tar upp hur NPÖ endast är ett gränssnitt och menar att i dagsläget 
finns det inga juridiska förutsättningar för att ha ett nationellt patientjournalsystem. 
Lagstiftningen skulle behövas ändras om det ska finnas möjlighet att Sverige ska kunna inneha 
ett nationellt EHR-system. I dagsläget tillåter patientdatalagen endast "hitta och titta"-
funktioner när data delas över vårdgivargränser. Målet med patientdatalagen är att hanteringen 
av personuppgifter inom sjukvården ska bli enklare men även att patientsäkerheten ska öka 
(Inera, 2017). För att öka patientsäkerheten kan blockkedjetekniken tänkas användas. 
Söderlund berättar om hur Tieto samarbetar med blockkedjeföretag och även att de har ett 
pilotprojekt som använder sig av tekniken. Estland använder blockkedjetekniken för att 
säkerställa integritet vid tillgången av elektroniska patientjournaler och även loggföring av vem 
som har begärt ut vilka journaler (e-Estonia, 2017). Yue et al. (2016) skriver om hur det 
grundläggande kravet för att göra sjukvårdssystemet smartare och förbättra kvalitén inom e-
hälsan är genom delning av hälsodata. Författarna menar att patienters hälsodata är personlig 
och borde vara ägd och kontrollerad av patienten. Patientdatalagen är utformad för att 
patienters möjlighet att medverka ska stärkas. Genom att använda blockkedjetekniken kan 
industrier gynnas inom frågor gällande säkerhet, anonymitet och dataintegritet (Underwood, 
2016). Yue, et al. (2016) menar närmare att denna teknik kan ge sjukvården ett nytt sätt att 
förbättra patientjournalsystemen. 
 
Ett annat hinder som tagits upp i ovanstående stycken är det finansiella hinder som bottnar i 
landstingens begränsade budget. Landström och Klein tar upp denna svårighet vilket även 
konstateras i SLIT-rapporten från 2017 där IT-budgeten är nästintill oförändrad sedan 2004 
(Jerlvall & Pehrsson, 2017). Landström förklarar att den begränsade budgeten är ett problem 
för utvecklingen av statliga tjänster. Hon menar att begränsningen skiljer den offentliga och 
privata sektorn åt. Vidare förklarar Landström att detta beror på att privata utvecklingsföretag 
får bättre lönsamhet ju mer de producerar vilket leder till att de får en högre budget. Statlig 
verksamhet har, å andra sidan, en begränsad budget att arbeta efter då budgeten inte ökar i takt 
med produktion. Förbättringsområdet som blir lösningen på detta hinder är att mer av 
landstingens budget läggs på IT-stöd. Detta kommer resultera i att det finns mer resurser till att 
förbättra eller byta ut system och möjliggöra integration till NPÖ. Detta stöds även utav 
Söderlund som anser att det krävs det stora investeringar för att möjliggöra en upprustning av 
det svenska systemet.  
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De förbättringsområden som ovan identifierats hamnar därav i; arbete med gemensamma 
standarder för att främja den tekniska interoperabiliteten, arbete med gemensamma begrepp 
och semantik för att förbättra den semantiska interoperabilitet, anpassning och modernisering 
av den svenska lagstiftningen och utökning av IT-budgeten inom den svenska vården.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel ges en summerande diskussion av uppsatsens resultat och analys. Det förs en 
diskussion om de centrala hinder och förbättringsområden som identifierats i studien och 
även vad som ligger bakom dessa. 

Digitaliseringen ökar kraftigt i samhället och enligt Socialdepartementet (2016) kommer en 
ökad digitalisering ligga till grund för att utveckla den svenska sjukvården. Sverige har stora 
möjligheter inom digitalisering då stor del av både privat och offentlig sektor har digitaliserat 
sin verksamhet. Grunden till en ökad digitalisering ligger i att skapa förutsättningar för 
verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter, både i det vardagliga 
arbetet och i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet. I ett förändringsarbete likt 
digitalisering krävs det att det finns en god inställning för att utvecklingen inte ska bli 
motarbetad. Sporrenstrand redogör för betydelsen av att alla parter samarbetar och arbetar mot 
ett gemensamt mål. Ett krav som inte redogjorts för tidigare i studien är individers inställningar 
till en digitalisering. Sandberg Rosén tar upp att många i de äldre generationerna i Sverige 
redan har e-legitimation och datorer som de använder regelbundet, vilket främjar en 
digitalisering i det svenska samhället då denna grupp kan anses vara svårast att få med i en 
digitalisering. Ålander et al. (2015) tar även upp betydelsen av att läkare och sjuksköterskor är 
med vid en implementering av e-hälsolösningar då deras studie visar att personal som har egen 
erfarenhet av e-hälsolösningar är generellt sett bättre inställda till tjänsterna. 
 
Ett annat viktigt krav vid en ökad digitalisering är att detta speglas i landstingens IT-budget. 
Vilket det i dagsläget inte gör då SLIT-rapporten 2017 visar att Sveriges IT-budget ligger på 
samma nivå som för 13 år sedan. Detta utgör ett centralt hinder för Sveriges utveckling inom 
e-hälsa och för landstingens integreringar till NPÖ. Sveriges landsting investerar i snitt 2,8 % 
av sjukvårdens budget på IT-stöd vilket visar på att Sverige ligger relativt lågt då snittet ligger 
mellan 2,6 % - 6 % för de flesta länder (Conn, 2008). Med tanke på visionen om att bli 
världsledande, krävs det att Sverige ökar sina investeringar inom IT i vården. Detta är något 
som både Klein och Söderlund understryker när potentialen om att nå visionen diskuteras. I 
undersökningen av Tieto (2016) tillsammans med SYLF uppmärksammas de att läkarna 
förväntar sig samma digitaliseringsnivå i vården som i hemmet. Den svenska sjukvården 
behöver drivas att hänga med i digitalisering. Landström belyser de finansiella begränsningar 
som finns inom utveckling av statliga tjänster. Hon förklarar hur dessa begränsningar skiljer 
den privata och offentliga sektorn åt. Privata organisationers budget ökar linjärt med företagets 
lönsamhet medan den offentliga sektorns budget är fast och ökar inte med en ökad produktion. 
Detta gör det svårt för myndigheter att ligga på samma nivå i utvecklingen som privata 
organisationer. Fragidis et al. (2017) studie visar att privata leverantörer till statliga EHR-
system är oundvikligt. Vilket landar i att det kan anses effektivare för statliga myndigheter att 
köpa system ifrån privata leverantörer än att utveckla egna lösningar. En annan faktor som 
bidrar till den långsamma utvecklingen är den svenska lagstiftningen. 
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Beträffande de svenska lagarna kring patientdata och integritet berättar Landström att det idag 
inte finns någon lagstiftning i Sverige som stödjer ett fullständigt nationellt 
patientjournalsystem. Att det finns ett antal juridiska barriärer vid utvecklingen av den här 
typen av system är hon inte ensam att nämna. Blomstrand tar upp avvägningen mellan att nå 
bästa vård för patienten men samtidigt även bibehålla patientens information i säkerhets och 
integritetsfrågor. Vilket är ett problem som Danmark har stött på, där de argumenteras om att 
lagstiftningarna är för toleranta gällande vilka som har tillgång till patienternas journaler. Detta 
kan påverka tilliten och tystnadsplikten mellan vårdgivare och patient (EU-kommissionen, 
2014). Att Sverige inte är lika långt fram i utvecklingen inom e-hälsa kan definitivt bero på den 
restriktiva lagstiftningen. Detta kan dock ses som positivt då Sverige inte behöver begå misstag 
på egen hand utan kan lära sig av hur andra länder implementerar deras e-hälsolösningar. För 
att lösa säkerhetsfrågorna som uppstår har Estland nyttjat blockkedjetekniken. De kan genom 
den tekniken bland annat loggföra vem som begärt ut vilka journaler (e-Estonia, 2016). Ett 
system grundat i blockkedjor skulle kunna vara en potentiell utveckling av Sveriges EHR-
system och ett svar till de höga kraven på patient- och datasäkerhet. Dock är tekniken 
fortfarande ung och inte allmänt beprövad, men det utförs i dagsläget efterforskning och tester 
av exempelvis företaget Tieto för att i framtiden kunna använda sig av blockkedjor. 
 
Generellt sett var studiens respondenters uppfattning om NPÖ negativ, då systemet anses 
ofullständigt. Landström beskriver dock att systemet är i sig ett fullständigt gränssnittsystem, 
vilket inte kan motsägas utifrån studiens resultat. Systemets brister ligger i dagsläget i att 
systemet inte innehåller komplett och aktuell information om patienten. Vilket bottnar i att 
landstingen inte är fullständig anslutna till NPÖ. Det har därav konstaterats att det finns ett 
antal centrala hinder och möjliga förbättringsområden inom N PÖ. Anledningen till att samtliga 
län inte är anslutna till fullo beror på svårigheter i interoperabiliteten mellan NPÖ och 
landstingens underliggande EHR-system. Landstingen måste själva arbeta med att utveckla nya 
eller förbättra de nuvarande EHR-systemen för att de ska kunna ansluta till NPÖ. Blomstrand 
beskriver hur detta är oerhört kostsamt och tidskrävande för landstingen. Interoperabiliteten 
mellan EHR-systemen och NPÖ står som ett centralt hinder och förbättringsområde för NPÖ i 
denna studie. Detta stödjer även Fragidis et al. (2017) resonemang om att en gemensam 
förutsättning för att lyckas med ett nationellt EHR-system är interoperabilitet mellan landets 
EHR-system. Resultatet av Fragidis et al. (2017) studie visar att med hjälp av samordning och 
utveckling av gemensamma standarder och begrepp kan semantisk interoperabilitet främjas. 
Resultatet kan stödjas med eHälsomyndighetens (2017) satsningar då dessa delar mer eller 
mindre finns med. Närmare stöds studiens resonemang angående betydelsen av att alla parter 
samarbetar och arbetar mot ett gemensamt mål i samordning satsningen, då denna ämnar nå en 
effektiv samverkan mellan olika medverkande parter. Detta krävs exempelvis i utvecklingen 
av gemensamma standarder. Denna satsning motiveras vara av stor betydelse för att det ska 
vara möjligt att utbyta och dela information på ett effektivt sätt oavsett vilket system som 
organisationen har. Två hinder som även står centralt för att NPÖ ska innehålla fullständig 
information är det finansiella och juridiska hindret. Det har genom studien även visats att dessa 
hinder står centralt för utveckling generellt inom digitalisering och e-hälsa. 
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7 Slutsats & Bidrag 
___________________________________________________________________________ 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som framställts av studiens resultat och analys. 
Studiens frågeställning kommer att besvaras: Vilka är den svenska nationella 
patientöversiktens centrala hinder och förbättringsområden för att komma närmare Vision 
eHälsa 2025?	
 
 
Studien visar att den huvudsakliga bristen hos NPÖ är att systemet inte håller komplett och 
aktuell information. Detta beror på ett antal aspekter som representerar studiens svar på vilka 
centrala hinder och förbättringsområden som NPÖ har i dagsläget. Det första och mest 
omdiskuterade hindret är bristen på teknisk interoperabilitet mellan landstingens lokala EHR-
system och NPÖ. Lösningen på detta blir studiens första förbättringsområde som är 
användningen och utvecklingen av gemensamma standarder för datalagring. Vilket leder in på 
studiens andra identifierade hinder som är avsaknaden av semantiska interoperabilitet. Detta 
hinder kan lösas genom förbättringsområde två, utvecklingen av standardiserade begrepp. 
Dessa behövs för att sätta upp hur begrepp används och hur information kodsätts.  
 
Sveriges landstings IT-budget inom sjukvården har genom studien identifierats att vara 
otillräcklig, vilket leder till undersökningens tredje hinder, det finansiella hindret. För att EHR-
systemen ska kunna anslutas till NPÖ behöver landstingens EHR-system förbättras eller 
ersättas vilket innebär en stor investering. För att Sveriges landsting ska lyckas bli fullständiga 
producenter i NPÖ (förbättringsområde tre) krävs det att mer resurser inom landstingens 
sjukvårdsbudget läggs på IT. Men även att landstingen prioriterar anslutningar i deras 
investeringar. Studiens sista och fjärde hinder är det juridiska hindret. I dagsläget finns det 
ingen lagstiftning som stödjer ett nationellt EHR-system vilket NPÖ inte heller är. För att det 
ska vara möjligt att utveckla ett sådant system krävs förbättringsområde fyra, en anpassning 
och modernisering av lagstiftningen. NPÖ är alltså endast ett gränssnittsystem i dagsläget. 
 
Vidare har studien bidragit med kunskap som kan användas till förbättringsarbetet med NPÖ, 
genom studiens identifierade hinder och förbättringsområden. Även om studien inte har 
tillräcklig bredd för att nå ett generaliserande resultat. Genom studiens induktiva karaktär har 
kunskap genererats utifrån intervjuobjektens svar som sedan stöds med utvald teori. Samtliga 
identifierade hinder kan till viss mån stödjas i teorin. Studien diskuterar även varför de 
identifierade hindren finns i dagsläget. Fortsatt forskning som skulle vara intressant att göra 
inom området är en liknande studie men inom samtliga landsting. Detta hade bidragit till en 
mer heltäckande bild över var samtliga län ligger i utvecklingen och integreringen till NPÖ. En 
djupare forskning om de bakomliggande orsakerna till de identifierade hindren anses även vara 
intressant. Exempelvis hur det kommer sig att lagstiftningarna inte främjar digitaliseringen mer 
eller varför Sverige inte investerar lika mycket på IT inom sjukvården som andra länder. 
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