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ATTITYD TILL ANVÄNDANDE AV E-JOURNALER OCH GRAD AV 

NEUROTICISM HOS STUDENTER 

 

Rickard Jonell 

 

 

Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att utöka den befintliga kunskapsbasen kring hur 

bakomliggande faktorer samverkar med attityd till användande av 

elektroniska journaler. Studiens huvudsakliga frågeställning var om den 

psykologiska variabeln, neuroticism, påverkar studenters attityd till 

användande av e-journaler. I studien deltog 118 studenter från ett universitet 

i södra Sverige. Samtliga deltagare fyllde i en enkät med 23 frågor och 

svaren kategoriserade i två grupper med låg respektive hög grad av 

neuroticism. Data analyserades med hjälp av oberoende U-test, Mann-

Whitney. I resultaten framkom en signifikant skillnad mellan grupper med 

avseende på kännande/tänkande kring e-journaler. Det framkom ingen 

signifikant skillnad i planerat användande eller i positiv respektive negativ 

värdering av e-journaler. Resultaten pekar mot att studenter har en 

övervägande positiv inställning till e-journaler och att de känner intresse 

inför användande. 
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Abstract 

 

The purpose of the study was to broaden the knowledge about how different 

background factors influences attitude towards e-journals. The main focus 

of the study was to examine if the psychological variable, neuroticism, 

influences students attitude towards e-journals. The current study had 118 

participants, every one of them were students from a university in the 

southern part of Sweden. All participants filled out a questionnaire with 23 

questions and the answers were categorized in to two groups, one with low, 

and one with high neuroticism. The data were analyzed with an independent 

U-test, Mann-Whitney. The result showed a significant difference between 

the two groups concerning how the participant felt and thought of e-

journals. The result didn’t show any differences between the groups in how 

they planned using the e-journals or how positive/negative they were 

towards e-journal. The main result points to an overall positive attitude 

towards e-journals and that the majority is interested in using e-journals. 
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Introduktion 

 

Under de senaste åren har det inom hälso- och sjukvården gjorts en nationell satsning 

mot att göra patienter och närstående mer engagerade och delaktiga i sin egen vård. I 

Sverige startade projektet nationell eHälsa år 2010 med målet att alla vårdtagare ska 

kunna använda säkra personliga e-tjänster för att ta del av information kring sina egna 

vårdinsatser. Strategin är en vidareutveckling av den Nationell IT-strategin som startade 

år 2005 och projektet har som långsiktig målsättning att ge vårdtagaren möjligheter att 

själva dokumentera och dela uppgifter om sina hälsouppgifter med aktuella vårdgivare 

(Socialdepartementet, 2010). Sedan 2010 har samtliga landsting/regioner i Sverige 

elektroniska patientjournaler inom primärvård, sjukhus och psykiatri. Sverige 

domineras av sex elektroniska journalsystem som tillsammans har 95 % av alla 

användare. De 6 dominerande systemen är Melior, Cosmic, Take Care, VAS, Systeam 

Cross och ProfDoc (Jervall & Pehrsson, 2011). Fördelen med elektroniska 

patientjournaler är, förutom ökad administrativ effektivitet, att vårdgivare på ett enkelt 

sätt kan dela vårduppgifter mellan varandra (Soc. Dep. 2010). En väsentlig del av e-

hälso strategin går ut på att även ge vårdtagare möjlighet att ta del av sin egen 

vårdjournal via nätet. Under de senaste åren har elektroniska patientjournaler gjorts 

tillgängliga för patienter i b.la. Storbritannien, Danmark och Sverige (Social dep. 2010).  

 

Patientmaktsutredningen som genomfördes 2012 kom fram till att tillgång till den egna 

journalen stärker patientens ställning inom vården. Utredningen belyste även att 

medskapande och interaktion kring journalinformation bidrar till att skapa bättre 

delaktighet i vården. Genom ökad delaktighet och bättre vårdöverblick skapas i sin tur 

en säkrare och effektivare vård (Patientmaktsutredningen, 2012). Senast i raden med att 

inför journaltillgång för vårdtagare var Region Kronoberg. Projektet ”journal via nätet” 

trädde i kraft den 26:e januari 2016 och möjliggör för vårdtagaren att nå sina journaler 

genom inloggning via vårdguiden 1177. Inloggningen sker med hjälp av BankID, 

mobilt BankID eller personlig Kod (Regionstyrelsen Kronoberg, 2015). 

2011 var det i Sverige ytterst få patienter som begärde ut sin journal på papper. Om 

detta berodde på att patienter var ointresserade, inte hade vetskap om möjligheten eller 
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tyckte att processen var för krånglig, har man inte kunnat uttala sig om (Inera, 2011). 

Studier 

har dock visat på att ökad tillgänglighet medför ett mer utbrett användande av 

vårdjournaler (Cimino et al., 2000) samt att patienter upplevt nytta av att ha tillgång till 

sin egen vårdjournal (Esch et al. 2015; Hassol et al. 2004). 

 

Studier har även kunnat visa att det råder en utbredd uppfattning bland vårdtagare i 

Sverige att det borde vara en självklarhet att ha enkel tillgång till sin egen journal. En 

generell bild pekar mot att de flesta vårdtagare är positivt inställda till e-journaler. 

Precis som i övriga samhället, borde det vara möjligt att via digitala kanaler inhämta 

och delge sin egen vårdinformation, menar vårdtagare i Ineras studie (2011). Andra 

studier har dock pekat mot att alla vårdtagare inte är odelat positiva till att ta del av sin 

egen vårdjournal på nätet och att attityden till användande kan påverkas av olika 

bakgrundsfaktorer (Greenhalg et al., 2008).  

 

Det finns idag en betydande mängd forskning på elektroniska hälsotjänster. Under 2011 

genomfördes i Sverige en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna att göra 

journalinformation tillgänglig för patienter via internet. Utifrån studien framgick att 60 

% av respondenterna rapporterade att de med säkerhet skulle läsa sin journal om den 

fanns på nätet (Inera, 2011). Vidare har Uppsala läns landsting genom Sustainsprojektet 

från 1997 visat på att många patienter efterfrågat tillgång till sina egna journaluppgifter 

(Patientmaktsutredningen, 2012). Cimino et al. (2000) belyste genom sin studie att det 

faktiska användandet av tillgängliga e-journaler kan se olika ut och att två 

användartyper gått att urskilja. De som loggar in sällan (1-2 ggr per månad) och de som 

loggar in ofta (flera ggr per vecka). Frekventa användare vårdades ofta för ett kroniskt 

tillstånd som krävde högre grad av vårdengagemang. Prov- och labsvar var den 

information som patienter tog del av i störst utsträckning oavsett användarmönster 

(Cimino et al., 2000).  

En del forskning har visat på positiva effekter av tillgängliga e-journaler utifrån ett 

vårdtagarperspektiv, b.la. har deltagare rapporterat en ökad kontroll över sin 

vårdsituation (Esch et al., 2015; Delbanco et al., 2012). Vidare visade Hassol et al. 
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(2004)  att patienters attityd till e-journaler påverkades av om informationen var 

fullständig, träffsäker, förståelig samt om systemet var säkert mot olaga intrång.  

Forskning har dock visat att inställningen till e-journaler inte är odelat positiv.  En del 

patienter har rapporterat oro över sekretessen och risken att obehöriga når känslig 

personlig information (Hassel et al., 2004). Ca hälften av deltagarna i Greenhalg et al. 

(2008) studie rapporterade att det inte ville ta del av sina egna e-journaler. Samma 

studie visade att många personer från utsatta/marginaliserade grupper med svag 

socioekonomisk ställning inte ens kände till möjligheten att ta del av vårdinformation 

via e-journaler (Greenhalg et al., 2008). 

 

Majoriteten av respondenterna från Ineras studie (2011) ansåg att e-journaler kan bidra 

till att ge en samlad bild av akutella läkemedel, vaccinationer och provsvar. Samma 

studie belyste också viss problematik vad beträffar läsandet av e-journaler. Vårdgivare 

har tidigare haft som praxis att erbjuda ett samtal med en läkare eller annan 

vårdpersonal när en vårdtagare begärt ut journaluppgifter. Med e-journaler finns risk att 

läsare utan medicinsk utbildning finner innehållet i journalen svårbegriplig och oroande, 

rapporteras det om i Ineras förstudie (Inera, 2011).  

 

Ingen forskning, med syfte att undersöka ett eventuellt samband mellan attityd till 

användandet av tillgängliga e-journaler och personlighetsdrag hos vårdtagare, har ännu 

genomförts. Däremot har Klein et al. (2009) och Fogel & Israel (2009) i sin forskning 

kunnat visa att attityder till användande av e-tjänster inom hälso- och sjukvård påverkas 

av personlighetsfaktorer, exempelvis locus of control. I studier kring attityd och 

användande av e-journaler har kunnat konstateras att skillnaderna i attityd till e-

journaler är relativt stora, bland olika patientgrupper (Inera, 2011). För att bredda 

förståelsen för hur attityden ser ut bland olika grupper är det av intresse att även 

undersöka hur universitetsstuderandes attityd till användande av e-journaler ser ut. 

 

Det finns skäl att lägga an ett personlighetspsykologiskt perspektiv vid forskning kring 

hur människor förhåller sig till e-journaler. Personlighetsfaktorn neuroticism har t.ex. 

visat sig påverka mänskligt beteende, kognition och perception. Studier har b.la. lyft 

fram att neuroticism hänger samman med undvikande copingstrategier vid stressfyllda 
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situationer eller upplevelser (Penley & Tomaka, 2002). Att läsa sin egen e-journal och 

ta del av information om ohälsa kan upplevas som en stressfylld situation. Dessutom har 

neuroticism kunnat knytas till en mindre positiv attityd till hälsovärnande aktiviteter 

(Trankel & Haw, 2009) samt en mer utbredd negativ inställning till att agera/handla. 

Ångest/oro har visat sig utgöra den främsta anledningen till att personer med hög grad 

av neuroticism inte vill agera/handla (Ireland, Helper, Li & Albarracin, 2015). 

Resultaten från Trankel & Haw (2009) och Ireland et al. (2015) ger anledning att 

undersöka om neuroticism kan tänkas påverka attityd till e-journaler om användandet av 

e-journaler förstås som en hälsovärnande aktivitet. Vidare har personer med hög 

neuroticism rapporterat mer intensiva negativa känsloupplevelser än personer med låg 

grad av neuroticism vid stressfyllda situationer (Schneider, 2004) och större 

nedsättningar i exekutiv funktion bland personer med högre neuroticism, har kunnat 

påvisas då deltagare exponerats för hälsomässigt hotfulla stimulus (Williams & 

Mathews, 1996). Sammantaget finns utifrån tidigare forskning skäl att misstänka att 

attityd till användandet av e-journaler kan se olika ut beroende på om personen har hög, 

respektive låg grad av neuroticism. 

 

Neuroticism 

Neuroticism är ett personlighetsdrag som utgör en del av personlighetspsykologin. 

Personlighetspsykologi utgår ifrån att det finns universella drag som inte är kultur- eller 

situationsberoende, som existerar över tid och som går att urskilja hos alla människor 

(Costa & McCrae, 1980). Neuroticism som personlighetsdrag har sitt ursprung i 

Eysencks (1967) modell för Psykoticism-Extraversion-Neuroticism. Eysenck (1967) 

beskrev personlighetsdraget neuroticism som en persons emotionella fungerande som 

kan röra sig mellan dimensionerna, emotionellt stabil och emotionell instabil. 

Neuroticism är även en av de fem personlighetsdrag som utgör Big-Five-teorin. Big-

five-teorin pekar ut fem övergripande personlighetsfaktorer: extraversion, neuroticism, 

samvetsgrannhet, öppenhet och vänlighet. Neuroticism definieras i big-five-modellen 

som benägenhet att uppleva känslor som ångest, depression och ilska. (Costa & 

McCrae, 1980) 
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Attityd  

Attityd som psykologiskt konstrukt har haft många olika definitioner inom psykologisk 

vetenskap. Greenwald listar i sin studie från 1968 hur en rad teoretiker inom området 

valt att definiera attityd. (Definitionerna nedan har översatts till svenska). 

 

En attityd är ett mentalt och neuronalt tillstånd av beredskap, organiserat via erfarenhet, 

som påverkar individens respons till alla relaterade objekt (Allport, 1935). 

 

… En attityd är en predisposition av erfarenhet, som motiverar, och förutspår agerande 

gentemot en viss klass av objekt (Smith, Bruner & White 1956). 

En attityd är en disposition att reagerar positivt eller negativt gentemot en klass av 

objekt (Sarnoff, 1960) 

 

… Attityder är bestående system av positiva eller negativa värderingar, emotioner, och 

för handlingsintentioner för eller emot en klass av objekt (Krech, Cutchfield & 

Ballachey, 1962). 

 

Attityd är en känsla för, eller emot, ett psykologiskt objekt (Thurnstone, 1931). 

En del teoretiker har i stora drag beskrivit attityd som en beredskap att agera på ett visst 

sätt gentemot ett givet objekt (Allport, 1935, Smith et al. 1956). Andra teoretiker har, 

utöver handlingsberedskapen, adderat en värderingsdimension till begreppet. (Sarnoff, 

1690). Slutligen finns de teoretiker som utvecklat begreppet i ännu ett led genom att 

beskriva en kognitiv värderingsbaserad del, en känslomässig del samt en 

handlingsinriktad del (Krech et. al 1962). Det sistnämnda sättet att förstå 

attitydbegreppet har utgjort en grund för utvecklandet av trepartite-modellen. 

 

Trepartite-modellen beskriver attityd som bestående av tre aspekter, (1) en kognitiv del, 

(2) en emotionell del samt (3) en beteendemässig del (handlingsintention) (Eagly & 

Chaiken, 1993; Fishbein & Ajzen, 1975). Modellen går att förstå utifrån psykologisk 

inlärningsteori där varje komponent i attitydbegreppet skapas via olika 

inlärningsprocesser. Den affektiva kompontenten skapas via klassisk betingning genom 

att ett neutralt stimulus kombineras med ett känslomässigt laddat stimulus. Den 
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kognitiva komponenten i en attityd skapas genom övertygande intern eller extern 

argumentation. Den beteendemässiga komponenten skapas genom att ett beteende blir 

positivt eller negativt förstärkt, dvs. genom operationell betingning (Greenwald, 1968) 

 

Tripartite modellen har dock inte varit fri från kritik. Somliga forskare (Fazio & Olson, 

2003) menar att den beteendemässiga delen inte på ett tydligt sätt kunnat kopplas till de 

andra två delarna i attitydbegreppet. Kritik har därför riktats mot tripartite-modellen 

som ser handlingsintention som en komponent i attitydbegreppet.  

 

Företrädarna för tripartite-modellen har bemött denna kritik genom att framhäva att 

attityd-beteende-korrelationen varit låg eftersom konceptualisering och mätförfaranden 

kring attitydkonstruktet varit bristfälliga i en del studier (Bagozzi et. al, 1979). 

I stora drag sluter sig flertalet teoretiker bakom idén att attityder påverkar känslor, 

kognitioner och beteende samt att attityder påverkas av känslor, kognitioner och 

beteende (Eagly & Chaiken, 2007, Ostrom, 1969, Fishbein & Ajzen, 1975). Den 

aktuella studien har därför använt tripartite-modellen som grund för förståelse och 

tolkning av resultat. 

 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte var att utöka den befintliga kunskapsbasen kring hur bakomliggande 

faktorer samverkar med attityd till användande av elektroniska journaler inom hälso- 

och sjukvård. En ökad kunskap kring hur människor, med olika egenskaper, resonerar 

kring användandet av e-journaler kan bidra till att göra vården mer anpassad och 

effektiv. Studiens huvudsakliga frågeställning var om den psykologiska variabeln, 

neuroticism, påverkade studenters attityd till användandet av elektroniska journaler. 

Med attityd till användande menades hur de tänker, känner och planerar att använda sin 

egen e-journal. Studien har även haft en explorativ ansats att undersöka 

universitetsstuderandes kunskap om, användande av samt attityd till vårdens resurser. 

 

Hypotes 1: Studenter med högre grad av neuroticism har en mer negativ inställning till 

användandet av egna e-journaler än studenter med lägre grad av neuroticism 
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Hypotes 2: Studenter med högre grad av neuroticism har mer negativa känslor/tankar 

kopplat till e-journaler än studenter med lägre grad av neuroticism. 

 

Hypotes 3: Studenter med högre grad av neuroticism planerar att använda e-journaler i 

mindre utsträckning än studenter med lägre grad av neuroticism. 

 

Metod 

Deltagare 

Alla deltagarna i den aktuella studien var studenter på ett universitet i södra Sverige. 

Totalt delades 118 enkäter ut och 118 enkäter samlades in. Studien hade en 

svarsfrekvens på 100 %. Av de som deltog studerade en majoritet på 

psykologprogrammet (71 %). Övriga deltagande studerade på ekonomprogram (16 %), 

socionomprogram (9 %) och sjuksköterskeprogram (4 %). Av 118 utdelade enkäter 

kunde samtliga användas i studien. En majoritet av deltagarna var kvinnor (75 %) och 

en minoritet män (25 %). Medianåldern bland deltagarna var 24 år (åldersintervall 19-

49). I studien hade 44 av deltagare kännedom om e-journaler och 74 deltagare hade inte 

någon kännedom om e-journaler. Vidare hade 36 av deltagarna vid något tillfälle läst sin 

journal medan 82 deltagare aldrig hade läst sin journal. Medianvärdet på antal 

vårdtillfällen det senaste året var 2, men variationen bland deltagarna var stort (2-20 

tillfällen). 

 

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer hos deltagande i studien. 
Totalt Ålder Kön Utbildningsprogram Kännedom 

om e-journal 
Läst egen 
journal 

Vårdtillfällen 
senaste året 

n Median  Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Median (max-
min) 

118 24 K=88(74,6) Psyk.= 84(71,2) Ja= 44(37,3) Ja=36(30,7) 2 (22-0) 

   M=30(25,4) Eko.= 19(16,1) Nej=74(62,7) Nej=82(69,5)  

    Soc.= 10(8,2)    

   Ssk.= 5(4,2)    
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Instrument 

För att göra studien konstruerades en enkät med totalt 23 frågor (se bilaga 1). De 

bakgrundsvariablar som frågades om i enkäten var kön, ålder samt utbildningstyp. 

För att kunna mäta attityd till e-journaler användes sammantaget fem frågor med 

utgångspunkt i teorin om attityd som bestående av tre komponenter en kognitiv, en 

affektiv och en beteendemässig (Eagly & Chaiken, 1993; Fishbein & Ajzen, 1975). 

Frågan ”Vilken inställning har du till att ta del av information från din egen journal via 

nätet?” hade en femgradigt svarskala. Frågan undersökte den kognitiva aspekten av 

attityden till användande av e-journaler genom att deltagaren fick göra en värdering av 

hur positiv respektive negativ hen ställde sig till att ta del av information kring sig själv 

via e-journal. Vidare gav frågan, ”Vad tänker du kring läsandet av din egen journal?”, 

respondenten en möjlighet att ge svar på hur hon tänker kring läsandet av sin egen 

journal. Flera av svarsalternativen, på frågan ovan, var även utformade för att undersöka 

den känslomässiga delen i attityden till läsandet av e-journaler. Respondenten kunde 

t.ex. välja att kryssa i: ”Intressant”, ”nervöst”, ”riskabelt”. I frågan ”Vilken typ av 

information skulle du vilja ta del av?” fick deltagaren möjlighet att uppge vilken typ av 

information hen skulle vilja ta del i sin egen journal. I frågan presenterades 11 

informationstyper som är vanligt förekommande i patientjournaler, exempelvis 

”provsvar”, ”läkemedelslista”, ”inbokade möten”, ”psykisk status”. Frågan syftade till 

att beskriva den beteendemässiga komponenten i attityd till e-journaler. Även med 

frågan ”Hur ofta tror du att du kommer att ta del av information från din vårdjournal 

via nätet?” fanns en avsikt att beskriva den beteendemässiga delen av attitydbegreppet, 

här med fokus på frekvens i användandet. Deltagarna fick svara på en 5-gradig skala 

med svarsalternativ som hade varierad frekvens. På den sista frågan gällande attityd till 

användande av e-journaler fick deltagaren möjlighet att fritt beskriva hur hen känner 

kring att ta del av sin egen e-journal (”Beskriv med egna ord hur du känner kring att ta 

del av din egen journal på nätet”).  Svaren kategoriserades och kodades utifrån den 

övervägande inställningen som framkom i svaren. De 4 olika kategorierna som 

användes var ”negativ”, ”positiv”, ”positiva och negativ” samt ”e-journaler berör mig 

inte/ingen åsikt i frågan”. 
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I studien användes en fråga och två påståenden för att undersöka inställning till, samt 

användande av vård. Avseendet var att få en övergripande bild av förhållandet till vård 

och omsorg hos deltagarna. Den fråga och de påståenden som användes i detta avseende 

var ”Hur många gånger har du fått vård inom hälso- och sjukvården det senaste året?”, 

”Jag vill ta mer ansvar kring mitt hälsotillstånd än vad jag redan gör”, ” Jag litar på 

sjukvårdspersonalen”.   

 

Två frågor användes för att få kännedom om deltagarnas kunskap kring tillgängliga e-

journaler samt om de någon gång använt sin journal. ”Kände du till att du kan läsa din 

vårdjournal på nätet?”, ”Har du tagit del av din egen journal vid något tillfälle?”. 

 

För att mäta neuroticism användes en 5-gradig skala bestående av 10-items (alpha 0.86). 

Skalan har tagits från International Personality Item Pool. Skalan baseras på analyser av 

svar från vuxna deltagare i Eugene-Springfield Community Sample (ESCS). De tio 

items som rör neuroticism är ursprungligen en del av det fullständiga NEO-PI-testet och 

utgör en del av det sammanlagda frågebatteriet kring neuroticism. För varje påstående i 

skalan kunde respondenten välja något av de fem svarsalternativen, ”stämmer bra”, 

”stämmer ganska bra”, ”varken eller”, ”stämmer ganska dåligt” samt ”stämmer inte 

alls”. Maximala poäng på skalan var 5x10=50 poäng och minimum 1x10=10 poäng.  

 

Procedur  

Inledningsvis gjordes en pilotstudie (n=4) för att testa enkäten. Ett bekvämlighetsurval 

tillämpades i pilotstudien. Deltagarna bestod av fyra studenter. Först gavs en kort 

muntlig presentation av studien där deltagarna fick veta att studien avsåg undersöka 

studenters attityd till användande av e-journaler och bakomliggande faktorer. De fick 

därefter ta del av ett informationsblad innan de påbörjade ifyllandet av enkäten. I 

informationsbladet fanns följande information: 

 

Förfrågan om medverkan i studien ”Journaltillgång via nätet”. 
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Den 16 september 2015 klubbade Region Kronobergs styrelse igenom beslutet att 

göra journaler tillgängliga via nätet. Alla vårdtagare kommer därmed att ha 

tillgång till sina egna vårdjournaler via nätet i början av år 2016. 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som syftar till att undersöka studenters 

inställning till det faktum att vårdtagare nu kan få tillgång till sina journaler via 

nätet. Vidare syftar studien till att undersöka ifall studenter tror att de kommer att 

använda sina journaler, och i så fall, på vilket sätt. Syftet med studien är även att 

undersöka ifall bakomliggande personlighetsfaktorer samverkar med inställning, 

beteende och användning av sjukvårdens resurser. 

Studien tar ca 10 minuter att fylla i. 

 

En examensuppsats kommer att skrivas utifrån de samlade enkätsvaren som delats 

ut. I denna uppsats kommer inga uppgifter att kunna kopplas till dig. 

Självfallet avgör du själv om du vill delta i studien och du bestämmer själv om du 

vill avbryta din medverkan. Om du har frågor angående studien kan du kontakta 

mig eller min handledare på rickardjonell@hotmail.com eller 

erik.lindstrom@lnu.se. 

 

När deltagarna i pilotstudien svarat på samtliga frågor så samlades enkäterna in och 

undersöktes noggrant för att upptäcka eventuella fel och otydligheter i enkätens 

utformning. Därefter fick deltagarna i pilotstudien möjlighet att återkomma med 

feedback kring enkäten. Samtliga deltagare i pilotstudien menade att enkäten var tydlig 

och enkel att fylla i. Vidare ansåg samtliga deltagare att informationsbladet försåg dem 

med tillräcklig information kring studiens syfte och premisser för deltagande. 

 

Två ändringar gjordes i enkäten efter att pilotstudie genomförts med syftet att göra 

enkäten tydligare och mer ändamålsenlig. Frågan ”Jag känner mig ofta nedstämd” fick 

byta plats med frågan ”Jag blir sällan irriterad”. ”Jag blir sällan irriterad” ansågs vara 

en mindre känslig fråga än ”jag känner mig ofta nedstämd” och lämpade sig därför 

bättre som den inledande fråga i den del av enkäten som behandlar neuroticism. 

Justeringen gav enkäten en ”mjukare” inledning på det aningen känsliga frågebatteriet 

kring neuroticism. En av pilotstudiens deltagare berättade vid återkoppling kring 
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enkäten att hen inte hade förstått innebörden av ordet ”frekvent” i frågan ”Jag har 

frekventa humörsvängningar”. I syfte att göra frågan mer begriplig för deltagarna 

omformulerades frågan till ”Mitt humör svänger ofta”. 

 

Till den riktiga studien användes ett bekvämlighetsurval. Ett fullt randomiserat urval 

ansågs inte vara möjligt att tillämpa p.g.a. projektets tidsbegränsningar. Försöksledaren 

tog inledningsvis kontakt med tre lärare på den psykologiska institutionen vid ett 

universitet i södra Sverige. Försöksledaren fick tillåtelse att uppta 10 minuter av 

tillfrågade lärares föreläsningstid till administration av den aktuella enkäten. 

Administreringen av enkäten genomfördes i fyra klassrum, samtliga inom 

psykologprogrammet. Utöver administrering i klassrum fick studenter som befann sig 

vid offentliga universitetsmiljöer förfrågan om att delta i den aktuella studien. Ingen 

student valde att inte delta i studien.  

 

Till samtliga deltagare i studien gavs först en muntlig beskrivning av studien där 

projektledaren berättade att studien syftade till att undersöka studenters attityd till 

användande av e-journaler och bakomliggande psykologiska faktorer. Vidare fick 

deltagarna veta att studien var en del av ett examensarbete och det var helt frivilligt att 

delta samt att deltagandet var anonymt. Därefter delades enkäten ut och deltagarna fick 

ta del av informationsbladet (se ovan) innan de fyllde i enkäten. 

Sammantaget delades 118 enkäter ut och 118 enkäter samlades in. I studien användes 

samtliga 118, insamlade enkäter.  

 

Etiska reflektioner 

Samtliga deltagare i studien deltog på frivillig basis och datainsamlingen genomfördes 

först efter informerat samtycke. I informationsbladet gavs tydlig information kring 

studiens syfte, vem som genomförde studien och att deltagandet kunde avbrytas när som 

helst.  Vidare gavs kontaktuppgifter till undersökningsledaren ifall deltagare önskade 

ställa frågor kring studien. Det material som använts i studien var avidentifierat och 

ingen information har vaarit möjligt att spåra till en enskilda deltagare. Studien har 

granskats av etiska kommittéen i sydost och studiens utformning har anpassats till 

kommitténs rekommendationer. 
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Design 

I studien användes en mellangruppsdesign. Utifrån insamlad data beräknades 

medianvärdet i neuroticism hos deltagarna i studien. Därefter delades deltagarna 

(n=118) in i två grupper. Grupp N1 (n=54) bestod av studenter som fått ett totalpoäng 

på neuroticism ≤ 36 och grupp N2 (n=64) bestod av studenter med totalpoäng på 

neuroticism ≥ 37. Ett lågt totalpoäng på skalan innebar ett större mått av neuroticism 

hos deltagaren och ett högt totalpoäng innebar ett lägre mått av neuroticism hos 

deltagaren. N1 bestod av studenter med hög grad av neuroticism och N2 av studenter 

med låg grad av neuroticism. Ingående variablar var inte normalfördelade (- 0.721/0.223 

= -3.233184 = p ≥ ±1.96.) och därför användes icke parametriska alternativ till T-test, 

Mann-Whitney U-test, för att besvara Hypotes 1, Hypotes 2 och Hypotes 3.  

 

Resultat 

 

Hypotes 1 

För att besvara frågan ”Har studenter med högre grad av neuroticism en mer negativ 

inställning till läsandet av e-journaler än studenter med lägre grad av neuroticism”, 

genomfördes ett icke parametrisk oberoende U-test, Mann-Whitney. Resultaten visade 

på att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna (U=1620, N1=54, 

N2=64, p= .53 two-tailed) avseende hur positiv respektive negativ inställning deltagarna 

hade till e-journaler. Resultaten indikerar att negativ respektive positiv inställning till e-

journaler inte påverkas av neuroticism. 
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Figur 1. Inställning till att ta del av information från e-journal (%). 

En majoritet av universitetsstuderande rapporterade en positivt eller ganska positivt 

inställning till e-journaler. Deltagare med låg neuroticism rapporterade totalt en aning 

mer positiv inställning än deltagare med hög neuroticism, denna skillnad var dock ej 

signifikant. En dryg femtedel av deltagarna var neutralt inställda och ca 9 % av 

deltagarna rapporterade en ganska negativt inställning. Ingen av deltagarna rapporterade 

en enkom negativ inställning. 

Hypotes 2 

Vidare genomfördes ett icke parametrisk oberoende U-test, Mann-Whitney för att 

besvara frågan ”Har studenter med högre grad av neuroticism mer negativa 

känslor/tankar inför läsandet av egna e-journaler än studenter med låg grad av 

neuroticism”. Resultat visade på signifikanta skillnader mellan deltagare med hög, 

respektive låg neuroticism vad beträffar hur nervösa de kände sig inför läsandet av e-

journaler (U=1309, N1=54, N2=64, p= .02 two-tailed) samt hur riskabelt de ansåg det 

vara med e-journaler (U=1474, N1=54, N2=64, p= .031 two-tailed). Däremot fanns inga 

signifikanta skillnader kring hur intressant, viktigt eller onödigt deltagarna skattade e-

journaler användande.  
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Figur 2. Känslor och tankar inför användande av e-journal (%).  

En klar majoritet av deltagarna med hög neuroticism och låg neuroticism ansåg att det 

skulle bli spännande att ta del av sin e-journal. Vidare ansåg en dryg tredjedel av 

deltagarna med hög neuroticism att de skulle känna sig nervösa medan endast en tiondel 

av deltagarna med låg neuroticism ansåg samma sak. Drygt en fjärdedel av deltagarna 

med hög neuroticism ansåg att det var riskabelt att läsa sin e-journal medan endast en 

tiondel av deltagarna med låg neuroticism ansåg samma sak. Deltagare med hög 

neuroticism rapporterade e-journaler som mer viktiga än vad deltagare med låg 

neuroticism gjorde, detta resultat var dock ej signifikant. 

Hypotes 3 

Resultatet från ett icke parametrisk oberoende U-test, Mann-Whitney, visade på att det 

inte förekom några signifikanta skillnader mellan neuroticismgrupperna avseende hur 

ofta de planerade att använda e-journaler (U=1639, N1=54, N2, 64, p= .78 two-tailed).  
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Figur 3. Hur deltagarna uppskattade sin användning av e-journal (%).  

 

En klar majoritet av deltagarna rapporterade att de planerade att använda sin e-journal 

vid enstaka tillfälle. Ca 13 % av deltagarna rapporterade att de aldrig planerar att 

använda sin e-journal och ca 7 % menar att de planerar att använda sin e-journal några 

gånger i månaden. 

 

Vidare framkom heller inga signifikanta skillnader mellan deltagare med hög 

neuroticism och deltagare med låg neuroticism vad gäller intention till användande av 

informationstyperna ”Provsvar” (U=1670,5, N1=54, N2=64, p= .70 two-tailed), 

”Diagnoser” (U=1697,0, N1=54, N2=64, p= .83 two-tailed), ”Vårdplanering” 

(U=1723,0, N1=54, N2=64, p= .97 two-tailed), ”Läkemedelslista” (U=1495,0, N1=54, 

N2=64, p= .13 two-tailed), ”Inbokade möten” (U=1529,0, N1=54, N2=64, p= .21 two-

tailed), ”psykisk status (U=1490, N1=54, N2=64, p= .13 two-tailed), ”Info över vilka 

som skrivit i journalen” (U=1647, N1=54, N2=64, p= .61 two-tailed), ”Info över vilka 

som besökt journalen” (U=1622, N1=54, N2=64, p= .50 two-tailed) och 

”Hälsotillstånd” (U=1700, N1=54, N2=64, p= .85 two-tailed). 
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Figur 3. Planerad informationsanvändning i e-journal (%).  

En klar majoritet av universitetsstuderande rapporterade att de önskade ta del av 

provsvar, diagnoser och hälsotillstånd. Ca hälften av deltagarna önskade ta del av 

läkemedelslista, vårdplanering och inbokade möten. Lite mindre än hälften av 

deltagarna önskade ta del av information kring vilka som skrivit i, och besökt, 

journalen. Klart mindre än hälften av deltagarna önskade ta del av information kring 

psykisk status. 
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En majoritet av studenterna rapporterade att de var antingen ganska positivt (53 %) eller 

neutralt (20 %) inställda till att ta mer ansvar för sitt eget hälsotillstånd. Vidare ansåg ca 

60 % av deltagarna att påståendet ”litar på vårdspersonal”, stämmer ganska bra. Endast 

16 % av studenterna rapporterade att de litar helt på vårdpersonalen. Ingen av 

variablerna ”litar på vårdpersonal” eller ”vill ta mer ansvar för mitt hälsotillstånd” 

påverkade attityd till användande av e-journaler.  

 

Kännedom om e-journaler och tidigare läsning av journal användes som 

kontrollvariablar i studien. Resultaten från ett oberoende U-test, Mann-Whitney visade 

att Kännedom om e-journaler inte påverkade hur negativt/positivt deltagarna ställde sig 

till e-journaler (U=1753, N1=44, N2=74 p > .05). Inte heller påverkade Kännedom om 

e-journaler känsla/tankar inför e-journaler (U=1823-1550, N1=44, N2=74 p > .05) eller 

planerat användande av information (U=1782-1470, N1=44, N2=74, p > .05). Vidare 

visade resultat vid kontroll, att antal vårdtillfällen under senaste året inte påverkade 

attityd till användande av e-journaler. Beskrivande statistik kunde visa att det heller inte 

fanns någon signifikant skillnad i grad av neuroticism hos kvinnor och män (U=1430, 

N1=88, N2=30, p > .05) och att det heller inte förekom någon könsskillnad vad gäller 

attityd till användande av e-journaler (U=1645, N1=88, N2=30, p > .05) bland 

deltagarna i studien. 

 

Att ha läst sin journal vid något tillfälle tidigare visade sig däremot påverka hur positivt 

eller negativt deltagarna värderade e-journaler (U=1088, N36, N2=82, p= .016 two-

tailed). Resultaten var signifikanta och visade att deltagare som tagit del av sin journal 

vid något tillfälle tidigare är mer positivt inställda till e-journaler än deltagare som inte 

tagit del av sin journal vid något tillfälle. Vidare visade resultaten att deltagare som tagit 

del av sin journal vid något tillfälle önskade ta del av diagnos (U=1579,5, N1=36, 

N2=82, p= .003 two-tailed), läkemedelslista (U=1773 N1=36, N2=82, p= .04 two-

tailed), info över vilka som skrivit i journal (U=1825, N1=36, N2=82, p= .018 two 

tailed) samt infor över vilka som besökt journal (U=1897, N1=36, N2=82, p= .004 two-

tailed) i större omfattning än deltagare som inte tagit del av sin journal vid något tillfälle 

tidigare. 

 



21 

 

21 

Svaren på den öppna frågan, ”Beskriv med egna ord hur du känner kring att ta del av 

din egen journal på nätet”, hade stor spridning och innehållet var svårt att koda i 

underkategorier. Svarsfrekvensen på frågan var dessutom under 50 %. Men anledning 

av detta bedömdes informationen från svaren inte tillföra studien användbar data och 

frågan utelämnades från resultatdelen. 

 

Diskussion 

 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om det förelåg några skillnader i attityd 

till användande av e-journaler bland studenter med låg respektive hög grad av 

neuroticism. Med attityd till användande menades hur studenter tänker, känner och 

planerar att använda sin egen e-journal. Vidare hade studien som övergripande syfte att 

utöka den befintliga kunskapsbasen kring hur bakomliggande faktorer samverkar med 

attityd till användande av hälso- och sjukvårdens resurser. 

Resultaten visar på att det inte föreligger någon signifikant skillnad i hur positiva eller 

negativa studenter, med låg respektive hög grad av neuroticism, är i sin syn på e-

journaler. Detta resultat går emot det förväntade utifrån vad tidigare forskning kunnat 

visa (Trankel & Haw, 2009). Däremot visar resultaten på signifikanta skillnader vad 

beträffar hur studenter, med olika grad av neuroticism, känner inför användandet av e-

journaler. Deltagare med högre grad av neuroticism rapporterar ett större mått av 

nervositet och risk kopplat till e-journaler än deltagare med lägre grad av neuroticism. 

Detta resultat stämmer med det förväntade baserat på tidigare forskning (Schneider, 

2004) Det framkommer dock ingen signifikant skillnad mellan neuroticism-grupperna 

vad beträffar hur ofta de planerar att använda sin e-journal eller kring preferenser på 

informationstyper. Detta resultat gick också emot det förväntade utifrån tidigare 

forskning (Penley & Tomaka, 2002). 

 

Utifrån de sammantagna resultaten går det att urskilja följande trender vad gäller 

studenters attityd till e-journaler: Majoriteten är positivt inställda, de känner intresse 

inför användande och planerar att använda e-journaler vid enstaka tillfälle. Dessutom 

visar resultaten på att det stora flertalet av deltagarna är intresserade av att ta del av 

provsvar, diagnoser och hälsotillstånd medan drygt hälften av deltagarna önskar ta del 
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av läkemedelslista, vårdplanering och inbokade möten. Däremot är intresset kring att ta 

del av information om psykisk status och vilka som skrivit i, eller besökt, journalen inte 

lika omfattande. 

 

I likhet med Ineras förstudie från 2011 visar sig en majoritet av respondenterna i den 

aktuella studien vara positivt inställda till användandet av e-journaler. Denna trend kan 

utgöra viktig information för projektet e-hälsa som b.la. har som målsättning att öka 

delaktigheten i vården (Socialdep., 2010). Vidare belyser den aktuella studien att många 

studenter planerar att använda en rad olika informationstyper från e-journaler, men att 

de endast planerar att ta del av sin e-journal vid enstaka tillfälle. Hur väl användandet, 

vid ett enstaka tillfälle, ligger  i linje med e-hälsoprojektets målsättning om 

patientdelaktighet i vården, är en fråga som kvarstår att besvar. En hypotes, till varför 

det planerade användandet är relativit lågt bland deltagarna i studien, är att e-

journalsystemet nyligen införts i den aktuella vårdregionen och att kunskapen kring den 

eventuella nyttan med användandet, ännu inte kunnat påvisas. Cimino et al. (2000) visar 

i sin studie att det förekommer olika användartyper vid användning av e-resurser inom 

hälso- sjukvård. Resultaten i den aktuella studien har dock inte kunnat visa på några 

olika användartyper vilket kan ha sin förklaring i att inga tydliga patientgrupper deltagit 

i studien utan endast potentiella vårdtagare, i form av studenter. Studenterna tycks dock, 

i likhet patienterna i Cimino et al. (2000) studie, vara mest intresserade av att ta del av 

provsvar från sin e-journal.  

Studiens deltagare utgörs av en demografiskt sett relativt homogen grupp. I Ineras 

förstudie (2011) konstateras att skillnaderna i attityd till e-journaler är relativt stora, 

bland olika patientgrupper och det därför finns anledning att tro att resultaten i den 

aktuella studien skulle sett annorlunda ut om inte enbart studenter vid ett universietet i 

södra Sverige deltagit. Resultaten från studien kan dock fortfarande säga något om 

svenska studenters attityd till användande av e-journaler. 

 

Vad beträffar tidigare forskning kring neuroticism och beteende kunde Penley & 

Tomaka (2002) belysa att personer med hög grad av neuroticism tenderar att använda 

sig av mer undvikande copingstrategier vid hotfulla eller stressfyllda situationer. Att 

läsa sin e-journal och ta del av information kring ev. ohälsa har i den aktuella studien 



23 

 

23 

klassificerats som en potentiellt stressfylld situation. Av den anledningen antogs att 

deltagare med hög neuroticism, inte skulle använda e-journaler i lika stor utsträckning 

som deltagare med låg neuroticism, utan istället tillämpa undvikande copingstrategier. 

Resultat från den aktuella studien kan dock inte påvisa någon koppling mellan 

neuroticism och undvikande av e-journaler. En möjlig förklaring till utfallet är att 

användandet av e-journal inte nödvändigtvis behöver upplevas som en stressfylld 

situation och att kopplingen till Penley & Tomakas (2002) forskning då blir svagare. 

Vidare pekar resultaten i Trankel & Haw (2009) studie mot att hög neuroticism är 

kopplat till en mindre positiv attityd till hälsovärnande aktiviteter. I den aktuella studien 

förstods användandet av e-journaler som en hälsovärnande aktivitet och utifrån den 

grunden förmodades personer med hög grad av neuroticism vara mindre positivt 

inställda till användandet av e-journaler. Resultaten pekar dock mot att ett tydligt 

samband mellan hög neuroticism och en mindre positiv attityd till e-journaler inte går 

att se.  En möjlig tolkning, av varför resultaten inte blev de förväntade, är att 

användande av e-journaler inte tillräckligt väl platsar i Trankel & Haws (2009) kategori, 

hälsovärnande aktiviteter. Av den anledningen skulle resultaten från Trankel & Haws 

studie inte vara applicerbara på den aktuella studien. Däremot visar den aktuella studien 

på att deltagare med en högre grad av neuroticism, skattar ett större mått av nervositet 

och risk kopplat till användandet av e-journaler. Dessa resultat ligger i linje med tidigare 

studier där personer med hög neuroticism rapporterat mer intensiva negativa 

känsloupplevelser än personer med låg grad av neuroticism, vid stressfyllda situationer 

(Schneider, 2004). Denna nya information är ett tillskott till forskningen kring hur 

bakomliggande personlighetsfaktorer påverkar vårdtagares upplevelse av e-

journalanvändande 

 

Även om attityd, av ett flertal teoretiker (Bagozzi et. al, 1979; Eagly & Chaiken, 1993; 

Fishbein & Ajzen, 1975), antas predicera beteende finns teoretiker (Fazio & Olson, 

2003) som inte delar den uppfattningen. Med anledning av detta finns det skäl att ställa 

sig tveksam till hur väl rapporterad attityd till användande kan kopplas till faktiskt 

användande. Även om ökad neuroticism, utifrån resultaten i den aktuella studien, inte 

tycks vara förknippat med ett lägre användande av e-journaler är ett hypotetiskt scenario 

att deltagare med hög neuroticism blir avaktande inför det faktiska användandet av e-
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journaler då de hindras av ett negativt känslotillstånd. Utöver ovan presenterad 

validitetsproblematik har även annan reliabilitets- och validitetsproblematik förekommit 

i studien. Frågorna i enkäten som rör attityd till användande, har varken blivit testade 

för intern konsistens eller om de mäter, det som de är avsedda att mäta. Detta faktum 

försvårar givetvis tolkning och generalisering av resultaten (Thurén, 2007). Vidare 

visade det sig att kännedomen kring e-journaler var låg bland deltagarna (endast 33,7 % 

av deltagarna hade kännedom om e-journaler). Det föreligger därmed en risk att 

deltagarna inte har tillräcklig kunskap kring e-journaler för att på ett adekvat sätt kunna 

skatta sin attityd till användande av e-journaler eller överhuvudtaget förhålla sig till e-

journaler. 

 

På grund av projektets tidsram och omfattning har endast ett fåtal variablar kontrollerats 

för vilket bör ses som en begränsning med studien. Resultaten från kontroll av 

bakgrundsvariablar visade på att studenter som vid tidigare tillfälle läst sin journal har 

en mer positiv attityd till e-journaler och planerar att använda mer information från e-

journaler. Dock finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna hög neuroticism och 

låg neuroticism vad beträffar om de läst sin journal tidigare eller inte. Resultatet ger 

tydliga indikationer på att flera bakgrundsvariabler påverkar attityd till användande av 

e-tjänster. Detta resultat ligger i linje med vad tidigare forskning visat (Greenhalg et al. 

2008; Klein et al. 2009; Fogel & Israel 2000) Att de deltagare som redan läst sin journal 

ställer sig mer positiva till användande av e-journaler kan förstås som att ett initialt 

användande av journaler genererar en mer positiv attityd till e-journaler och ett ökat 

användande längre fram. Resultaten kan tjäna som viktig kunskap i det fortsatta arbetet 

med e-Hälsa. 

 

Vid tolkning av resultaten från studien är det viktigt att ha i beaktande att det finns en 

risk att deltagarna i studien svarat på enkätfrågor utifrån vad de ansett vara socialt 

önskvärt att svara. Teorin om social önskvärdhet innebär att människor beter sig in linje 

med hur de tror att människor i deras omgivning vill/förutsätter att de ska bete sig. I 

studier av mänskligt beteende finns ibland en risk att försöksdeltagare istället för att 

svara sanningsenligt, svarar i enlighet med vad som för den aktuella frågan i den 

aktuella situationen, anses vara lämpligt/gynnsamt (Myers, 2008). I informationsbladet 
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till studien gick att läsa att e-journaler nyligen införts i Kronoberg och att studien syftar 

till att undersöka attityd till användande av e-journaler. Detta kan vara information som 

leder deltagaren i tron att e-journaler är något bra eftersom politiker beslutat att införa e-

journaler i regionen. Som ett resultat kan deltagarna i studien ha svarat mer positivt på 

frågor som rör attityd till användandet av e-journaler än vad de skulle gjort om 

sjukvården inte nyligen infört ett e-journalsystem (Malham & Saucier, 2016).  

 

I kommande studier skulle det vara intressant att studera ett reellt användande av e-

journaler och kopplingar till bakomliggande personlighetsvariablar, exempelvis 

neuroticism. Detta kan bidra till att belysa eventuella skillnader mellan predicerat och 

reellt användande av e-journaler. Vidare vore det intressant att jämföra resultaten från 

en sådan studie mot resultaten i den aktuella studien.  

 

Sammantaget har information framkommit som förhoppningsvis kan bidra till att 

bredda den befintliga kunskapsbasen kring hur bakomliggande faktorer samverkar med 

attityd till användning av elektroniska journaler inom hälso- och sjukvård. Med ökad 

kunskap kring människors likheter och olikheter vad gäller preferenser kring elektronisk 

vård, kan vården bli mer individanpassad och effektiv. 
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Bilaga 1 – informationsblad och enka t till deltagare i studien  

 

Information 
 
Fo rfra gan om medverkan studien ”Journaltillgång via nätet”. 
 
I Region Kronobergs styrelsemo te den 16 september 2015 klubbade 
man igenom beslutet att go ra journaler tillga ngliga via na tet. Alla 
va rdtagare kommer da rmed att ha tillga ng till sina egna 
va rdjournaler via na tet i bo rjan av a r 2016. 
 
Du tillfra gas ha rmed att delta i en studie som syftar till att 
underso ka studenters insta llning till det faktum att va rdtagare nu 
kan fa  tillga ng till sina journaler via na tet. Studien syftar a ven till att 
underso ka ifall studenter tror att de kommer att anva nda sina 
journaler, och i sa  fall, pa  vilket sa tt. Vidare a r syftet med studien att 
underso ka om bakomliggande personlighetsfaktorer och hur man 
ser pa  sig sja lv pa verkar insta llning till anva ndande av e-journaler. 
 
Studien tar ca 10 minuter att fylla i. 
 
En examensuppsats kommer att skrivas utifra n de samlade 
enka tsvaren som delats ut. I denna uppsats kommer inga uppgifter 
att kunna kopplas till dig. 
 
Sja lvfallet avgo r du sja lv om du vill delta i studien och du 
besta mmer sja lv om du vill avbryta din medverkan. Om du har 
fra gor anga ende studien kan du kontakta mig eller min handledare 
pa  rickardjonell@hotmail.com eller erik.lindstrom@lnu.se. 
 
 
 
 
 
Projektledare    Handledare 
Rickard Jonell    Erik Lindstro m 
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”Journaltillga ng via na tet” 

 

 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

 

 

 

 

Hur många gånger har du fått vård inom hälso- och sjukvården det senaste året? 

Ange en ungefärlig siffra: 

 

Kände du till att du kan läsa din vårdjournal på nätet? Kryssa ett alternativ: Ja__   

Nej__ 

 

Har du tagit del av din egen vårdjournal vid något tillfälle? Kryssa ett alternativ: Ja__   

Nej__ 

 

Vilken inställning har du till att ta del av information från din egen journal via nätet? 

Kryssa ett alternativ: positiv__     ganska positiv__     neutral__     ganska negativ__     

negativ__ 

 

Vad tänker du kring läsandet av din egen journal? Kryssa ett eller flera alternativ             

intressant__    nervöst__     onödigt__    viktigt__     riskabelt__   

 

Vilken typ av information skulle du vilja ta del av? Kryssa ett eller flera alternativ:               
Provsvar__     Diagnoser__     Vårdplanering__     läkemedelslista__     Inbokade 

möten__            Psykisk status__    Info över vilka som skrivit i min journal__     Info 

över vilka som besökt min journal__     Bedömning av ditt hälsotillstånd__     Annan typ 

av information__     

 

Hur ofta tror du att du kommer att ta del av information från din vårdjournal via 

nätet? Kryssa ett alternativ:  Aldrig __     Vid enstaka tillfälle__     Några gånger i 

månaden__     Några gånger i veckan__     Varje dag__ 

 

Beskriv med egna ord hur du känner kring att ta del av din egen journal på nätet? 
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Jag vill ta mer ansvar kring mitt hälsotillstånd än vad jag redan gör: Stämmer helt__    

stämmer ganska bra__    varken eller__    stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag litar på sjukvårdspersonalen: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken 

eller__   stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag blir sällan irriterad: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken eller__     

stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag är väldigt nöjd med mig själv: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken 

eller__  stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag känner mig ofta nedstämd: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken 

eller__     stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag får lätt panik: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken eller__    stämmer 

ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag känner mig sällan nedstämd: Stämmer helt__     stämmer ganska bra__    varken 

eller__  stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag är bekväm med hur jag är: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken 

eller__       stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag blir sällan besvärad av saker: Stämmer helt__     stämmer ganska bra__    varken 

eller__   stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag känner mig ofta ledsen: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken eller__            

stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Jag ogillar mig själv: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken eller__    

stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

Mitt humör svänger ofta: Stämmer helt__    stämmer ganska bra__    varken eller__    

stämmer ganska dåligt__    stämmer dåligt__ 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
          
 


