
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I eHälsotjänsternas tjänst 
  
En studie av användningen av Mina 
vårdkontakter på en barnmorskemottagning 

 
 
Katarina Waller 

 
 

Examensarbete, 30 hp, masteruppsats 
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 
Jönköping, Maj,  2014 

Handledare: Christina Keller, docent 
May Wismén, Universitetsadjunkt och doktorand 
 
Examinator: Boel Andersson Gäre, professor 



2 
Katarina Waller  

 
 

Tack! 
 
 
Till mina handledare, Christina Keller och May Wismén, och  

förbättringscoach Eva Lindholm för allt stöd. 

Till alla på Jönköping Academy för en fantastisk utbildning.  

 
Katar ina Waller  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
Katarina Waller  

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Syftet med Mina vårdkontakter enligt Inera/CeHis är att invånarna ska få ökad tillgänglighet 
till hälso- och sjukvården, ökad delaktighet, inflytande och insyn i sin egen hälsa, vård och 
omsorg. Mina vårdkontakter ska också stötta och effektivisera vårdens administration av 
informationsutbyte med invånarna.  
 
Syfte 
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra tillgänglighet, delaktighet, inflytande och insyn 
genom användning av Mina vårdkontakter på en barnmorskemottagning. Målet var att öka 
andelen kontakter som tas via Mina vårdkontakter till 25 % av totala det antalet kontakter till 
barnmorskemottagningen. Syftet med studien var att undersöka om Inera/CeHis mål uppnås 
och vilka ärendetyper som används av patienterna och vilka tidpunkter på dygnet Mina 
vårdkontakter används.  
 
Metod 
Förbättringsarbetet genomfördes på ett strukturerat arbetssätt för förbättringsarbete i 
kombination med PGSA. Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes för 
datainsamlingen. Intervjudata tolkades kvalitativt med hjälp av innehållsanalys. Kvantitativ 
metod användes för inhämtning av data i Mina vårdkontakter.  
 
Resultat 
Förbättringsarbetet uppnådde ett resultat på 12 % kontakter via Mina vårdkontakter av totala 
antalet kontakter. Analysen av intervjuerna visar på fördelar och nackdelar med tjänsterna 
samt områden som skulle behövas utforskas mer. Tjänsterna användes i störst utsträckning 
under barnmorskemottagningens öppettider. Vanligaste tjänsten var ”kontakta mig”.  
 
Slutsats 
För att bedriva förbättringsarbete behövs ett engagerat team med förankring hos ledning men 
även små insatser kan ge goda resultat. Resultaten i intervjustudien pekar på att ytterligare 
forskning behövs för att utvärdera måluppfyllelsen av Mina vårdkontakter. Patienter vid en 
barnmorskemottagning kan ha andra behov än övriga patientkategorier inom hälso- och 
sjukvården.  
 
Nyckelord 
eHälsa, Mina vårdkontakter, delaktighet, tillgänglighet, insyn, inflytande, förbättringsarbete  
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Summary 
 
In the service of eHealth services. A study of safe email communication in a Maternity Health 
care unit. 
 
Background 
Mina vårdkontakter is an e-health service by which the residents over the internet can get in 
touch with their health care units, like a safe email. The purpose of this service is to increase 
the influence over, and insight into their personal healthcare. It is designed to increase health 
care availability and the residents´ influence over their personal healthcare. The e-health 
services are also meant to support the information exchange between the residents and the 
health care.  
 
Purpose 
The purpose of this Quality Improvement project were to improved patient participation, 
insight, influence and availabilty through the use of Mina vårdkontakter in a Maternity Health 
care unit. The goal was to increase the number of contacts taken through this service to 25 % 
of the total amount of contacts. The purpose of the study was to investigate if the purpose of 
Mina vårdkontakter were achieved and what the reasons for contacts were. 
 
Method 
The Improvement work was carried out in a structured way according for Improvement work, 
in combination with the PDSA-cycle. 
A qualitative method with semistructured interviews was used for data collection. The 
interviews were analyzed through qualitative contentanalysis. Quantitative method was used 
for data collection in Mina vårdkontakter.  
 
Results 
The Improvement work reached a result of 12 %. The interview analysis shows both benefits 
and disadvantages with the e-services. Some areas are needed more research. The e-services 
were mainly used during the unit´s opening hours. The most common service used were 
"Contact me". 
 
Conclusion 
To perform quality improvement you need to have a commited team as well as support from 
the management. Even little efforts can achieve results. The results of the interview study 
indicates that further research is needed to evaluate the goal achievement of Mina 
vårdkontakter. Patients of a Maternity Health Care Unit might have other needs than patient 
categories in other types of Health care units. 
 
 
Keywords 
eHealth, Mina vårdkontakter, participation, availability, insight, influence, improvement work  
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1. Inledning 
Ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården kan anas där ägandet av journal har gått från 
vårdgivare till att vara vårdtagarnas (Kim, Jung, & Bates, 2011). CeHis (Center för eHälsa i 
samverkan, 2012b) uttrycker paradigmskiftet som gränsöverskridande, utmanande och att 
etablerade sätt att tänka och att arbeta och maktförhållanden ändras. Omställningen kräver 
stora investeringar som kommer att påverka alla och ingen är enskild ägare till information. 
Därigenom blir det ett äkta paradigmskifte. Liksom för all annan vård bör drivkraften vara 
ökad patientcentrering även vad gäller eHälsa. Det ska vara en egen disiciplin med forskning 
och praktik som är specifikt för eHälsa. Användningsområdena för hälsoapplikationer ska 
vara av hög kvalitet och utvecklade för att tillgodose kvalitet, effektivitet och 
kostnadseffektivitet (Wilson, 2008). Att söka information om hälso- och sjukvård är vanligt 
bland befolkningen i hela Europa, men framförallt skandinaviska invånare är flitiga 
användare, men användandet ökar stadigt i hela Europa (Kummervold et al., 2008).  
Presumtiva vårdtagare anser att utbudet av eHälsotjänster och då framförallt möjlighet till 
elektronisk kommunikation med vårdgivare är viktigt vid val av vårdenhet (Andreassen et al., 
2007). Användning av internet är utbrett i hela befolkningen och ökar ständigt. Andelen av 
befolkningen som använder internet till att betala räkningar, boka, handla eller beställa 
någonting minst en gång i månaden uppgår för hela befolkningen till knappt 66 %, för 
kvinnor är siffran 61 % och män 70 %. Andelen som väljer att inte att använda en viss e-
hälsotjänst då det upplevs som svårt att använda e-legitimation uppgår till 5 % (Statistiska 
Centralbyrån, 2013). Inom hälso- och sjukvården är tekniken också utbyggd för det på ett 
patientsäkert sätt ska vara möjligt för befolkningen att kontakta sin vårdare och skaffa sig 
kunskap och få information om sin hälsa  genom internet. Då hälso- och sjukvården står inför 
stora framtida utmaningar i form av ökat vårdbehov och annorlunda krav och förväntningar 
från vårdtagarna med samma resurser bör vårdprocesserna effektiviseras och då kan 
eHälsotjänster vara ett sätt (Center för eHälsa i samverkan, 2012c). Mina vårdkontakter är den 
av eHälsotjänsterna som denna studie fokuserar på.  
 

2. Bakgrund 
Följande del beskriver eHälsoperspektivet generellt och ur invånarens perspektiv. Mina 
vårdkontakter och begreppet kvalitetsförbättring beskrivs närmare för en introduktion till 
ämnet.  

2.1 eHälsa 

2.1.1 Definition 
”eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer  som 
syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa 
nytta för invånare, personal och beslutsfattare” Sveriges kommuner och landsting, 2014, från 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/kommunal-ehalsa.  
  
Datateknik har använts inom vården sen 1960-talet. Fenomenet eHälsa är betydligt 
modernare. Det finns många olika definitioner och vissa problem med att skapa entydighet 
kring begreppet (Oh, Rizo, Enkin, & Jadad, 2005). WHO (2013) anser att eHälsa är ett nytt 
sätt att använda resurserna inom hälso- och sjukvården - såsom information, pengar och 
mediciner - och på sikt kunna bidra till att förbättra användningen av dessa resurser. Internet 
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ger nya möjlighet för informationsspridning och för samverkan och samarbete mellan 
institutioner, vårdpersonal, vårdgivare och allmänheten. eHälsa definieras enligt gruppen för 
Nationell eHälsa (Socialdepartementet, 2010) utifrån WHO: s definition av hälsa som ”ett 
tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” med ett e som tillägg vilket ska visa 
att med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ska nyttan för individen 
maximeras. Härigenom kan eHälsa ses som ett verktyg för att förbättra kvaliteten för hälso- 
och sjukvården men även socialtjänsten för att på ett bättre sätt möta individers behov och 
förväntningar.  
 

2.1.2 Varför eHälsa?  
Det övergripande syftet med eHälsotjänster är att förbättra hälsan hos befolkningen samt 
frigöra resurser och utveckla processerna inom hälso- och sjukvårdens verksamheter (Center 
för eHälsa i samverkan, 2012a). Det satsas stora summor av skattemedel på att utveckla 
eHälsa och eHälsomyndigheten (Socialdepartementet, 2013).   
Socialdepartementet tog 2005, i linje med övriga Europa, initiativ till utarbetande av en 
strategi kring IT inom hälsa och vård. Ett samarbete startade mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och Famna med 
syftet att utforma enhetlighet och säkerhet kring användandet av webbaserade tjänster till 
vårdgivare och vårdtagare. Första strategin var att satsa på IT-utvecklingen (Nationella IT-
strategin, 2006), att utveckla data- och integritetsskydd, en ny lagstiftning samt enhetliga 
termer och begrepp (Socialdepartementet, 2005). När andra steget inleddes, 2010, skiftades 
fokus från teknik till införande, nytta och användning och därmed ändrades även namnet från 
Nationell IT till Nationell eHälsa (Socialdepartementet, 2010). Genom denna satsning ska 
konkret nytta skapas för invånare, verksamhet och beslutsfattare. Strategin innebär att 
invånarna ska ha lättillgänglig och tillförlitlig information om hälsa, vård och omsorg och ska 
uppmuntras att använda e-tjänster för ökad delaktighet och självbestämmande. Det ska vara 
möjligt att kommunicera elektroniskt med vårdgivare och få tillgång till information om sin 
egen hälsa. Detta ska ge ökad tillgänglighet och patientcentrering. För vård- och 
omsorgspersonal innebär det att det finnas tillgång till strukturerade elektroniska beslutsstöd. 
Detta ska säkerställa hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga 
arbete. Verksamhetens kvalitet och säkerhet ska kunna följas upp av beslutsfattare inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten, se figur 1.  
 
Inera, före detta CeHis1, är ett organ vars uppgift är att samverka mellan landsting/kommuner 
och regioner vad gäller utveckling av gemensamma eHälsotjänster, regelverk, standarder och 
infrastruktur. Alla landsting och regioner i landet är uppdragsgivare (Center för eHälsa i 
samverkan, 2013a). CeHis ingår sedan årsskiftet 2013/2014 i samma organisation som Inera 
och tillsammans utgör de ”Inera - landsting och regioner i samverkan för eHälsa”. En ny 
myndighet, eHälsomyndigheten, har bildats på uppdrag av socialdepartementet 
(Socialdepartementet, 2014). Uppdraget är att utveckla eHälsa inom hälsa, vård och omsorg. 
Myndigheten lagrar och förmedlar elektroniska recept, nationell läkemedelsstatistik, 
tillhandahåller tjänsten ”hälsa för mig” och receptförmedling över nationsgränser. 
Ehälsomyndigheten har sen 2014-01-01 tagit över ansvaret för dessa områden från 
Apoteksservice (eHälsomyndigheten, 2014).    
 

                                                
1 CeHis existerar inte längre som enskild organisation med den webbsida som refereras till. 
Informationen kan numera hämtas från www.inera.se 
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Figur 1: De olika ”benen” på vilka eHälsa vilar enligt Nationell eHälsa, (Socialdepartementet, 2010).  
 
 
Innevarande studie kommer att fokusera på invånarnas upplevelse av eHälsa.  
 

2.1.3 Invånarperspektivet 
Att ha möjlighet till e-postkorrespondens med vårdpersonal kan öka tillgängligheten, 
effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten på vården. Internationella studier visar att 
invånare uppskattar att ha möjlighet att kontakta vårdpersonal på elektronisk väg (McGeady, 
Kujala, & Ilvonen, 2008; Silvestre, Sue, & Allen, 2009; Zhou, Kanter, Wang, & Garrido, 
2010) och att en del ärenden föredras att skötas genom elektronisk kommunikation framför 
telefonkontakt eller personligt möte (Hassol et al., 2004). Möjlighet till elektronisk 
kommunikation är även en viktigt aspekt i val av vårdgivare (Andreassen et al., 2007). En 
nyligen presenterad review (Kalra & Fernando, 2013) visar att när patienter på ett enkelt sätt 
kan ta del av sin journal kan patientcentreringen öka vilket överensstämmer med resultat från 
annan studie (Reti, Feldman, Ross, & Safran, 2010). Det är framförallt laboratoriesvar, 
röntgensvar och e-postkontakt med vårdpersonal är tjänster som är mest frekvent använda 
(Weingart, Rind, Tofias, & Sands, 2006). Patienter meddelar vårdpersonalen via e-post bland 
annat då det skett en förändring i hälsan, när de önskar laboratorieresultat eller nytt läkemedel 
(Zhou et al., 2010). I Sverige arbetar Inera med projektet ”Journal på nätet”. Förstudien till 
detta projekt visade att även svenska invånare är intresserade av att ha tillgång till sin journal. 
Invånarna vill kunna läsa sin journal framförallt inom ramen för specifika eHälsotjänster till 
exempel ordinerade läkemedel eller följa sin remiss och ta del av laboratorieresultat men även 
att ha översikt över sina och sina barns vaccinationer. Det finns önskemål om att förutom 
kunna se sin läkemedelslista även få information om anledningen till att läkemedlen är 
ordinerade. Tillgång till journalen sker genom säker inloggning till Mina vårdkontakter. 
(Ekendahl, 2011). Personal health records (PHR) är ett internationellt begrepp som används 
även i Sverige och är en tjänst där invånare på ett säkert sätt kan ta del av sin journal. I sin 
fulla kapacitet har den många fördelar, bland annat att patienterna får tillgång till information 
om sin hälsa och vård  och därmed en ökad möjlighet att påverka sin vård. Det finns möjlighet 
till ökad tillgänglighet och att patienten blir mer delaktig i sin vård. Potentiella fördelar med 
PHR kan också vara att patienter får tillgång till en samling av trovärdig information, data och 
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kunskap. Detta kan användas för att förbättra sin hälsa och hantera ohälsa. Den kan också 
tänkas underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patient (Tang, Ash, Bates, 
Overhage, & Sands, 2006). Kostnadsmässigt anses det finnas potential för att minska 
konstnaderna och öka effektiviteten och kvaliteten (Wang & Huang, 2012). Kaiser 
Permanente är en av USA:s största icke-vinstdrivande hälso- och sjukvårdsorganisationer och 
har sen början på 2000-talet ett IT-system för att patienter ska kunna ta del av sin journal, så 
kallade Personal Health Records (PHR). Sedan systemet byggdes ut med fler eHälsotjänster 
mångdubblades användandet. De populäraste tjänsterna är receptförnyelse, boka tider, 
information om hälsa men framförallt att se sina laboratorieresultat. Detta har inneburit att 
även e-postkorrespondensen med ansvarig läkare har ökat . På bara ett par år ökade dessa 
aktiviteter med över 150 %. Patienterna verkar nöjda med detta sätt att interagera med sin 
vårdgivare (Silvestre et al., 2009). Evidens saknas dock för värdet av e-postkontakt, det krävs 
fler och bättre studier för att kunna denna del av vården kan sägas utgår från evidensbaserat 
kunskap (Atherton, Sawmynaden, Sheikh, Majeed, & Car, 2012; McGeady et al., 2008).  
 

2.1.4 eHälsotjänster 
Flera olika eHälsotjänster och invånartjänster har utvecklats och håller på att vidareutvecklas, 
se tabell 1 (Center för eHälsa i samverkan, 2013b). Ehälsotjänster utvecklas både för invånare 
och vårdpersonal. 1177 Vårdguiden tillhandahåller sjukvårdsrådgivning på telefon och på 
webben. Tjänsten ägs av alla landsting och invånarna får tillgång till enhetlig och 
faktagranskad information. Tjänsten är den mest frekvent använda av invånartjänsterna.  Den 
har 3.2 miljoner besök/månad och 1177 på telefon svarar på 6 miljoner samtal/år. 
Ehälsotjänster för stöd och behandling samt hitta och jämföra hjälpmedel är under 
uppbyggnad och ska enligt plan tas i bruk under 2014. Hjälplinjen är en tjänst dit invånare i 
akut behov av samtal kan ringa för stödsamtal mellan kl. 13-22. Journal på nätet ger invånare 
möjlighet att ta del av sin journal via nätet. Denna tjänst har använts i Uppsala län under 2013 
och har fått utstå mycket kritik från vårdpersonal men patienterna ger uttryck för att vara 
nöjda. Under 2014 ska fler landsting bland annat Region Skåne ansluta sig till denna tjänst. 
Vårdtjänster har utvecklats för att skapa bättre möjlighet till delad information,  effektivare 
arbetsflöde och stärka helhetsbilden av patienten, bland annat NPÖ (nationell patientöversikt) 
som ger möjlighet till sammanhållen journalföring. Verksamhetsplanen för CeHis arbete 2014 
(Center för eHälsa i samverkan, 2013d) inriktas på att fler invånare och vårdgivare ska få 
kännedom om och göra information tillgänglig och öka användningen samt att säkerställa 
infrastrukturen för eHälsotjänster. Planen för 2013-2018 (Center för eHälsa i samverkan, 
2012b) är att utöka eHälsotjänster som underlättar kontakten, möjlighet till självservice, 
tillgång till kvalitetssäkrad information och att tjänsterna ska kunna nås genom dator, 
surfplatta och smarttelefon.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
Katarina Waller  

Tabell 1. Invånartjänster och vårdtjänster för vård- och omsorgspersonal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vad är då nyttan för patienten med att dessa tjänster? En förstudie inför införande av utökade 
eHälsotjänster är utförd och den visar att invånare/patienter är intresserade av att kunna läsa 
sina journaler på nätet för att få ökad förståelse för sin hälsa. Patienter/invånare önskar även 
kunna boka tider och ta kontakt med vårdgivare över nätet och själv lägga till information om 
sin egen hälsa. Slutrapporten (Center för eHälsa i samverkan, 2012c) ger förslag på hur ett 
införande kan se ut utifrån givna ramar av lagar och säkerhet. Mina vårdkontakter är ingången 
till bland annat Journalen på nätet och där är det även möjligt att kontakta vårdpersonal och 
boka om tider.  

Mina vårdkontakter 
Mina vårdkontakter är en personlig etjänst där invånare på elektronisk väg kan kommunicera 
med vårdgivare som är anslutna. Via denna tjänst är det möjligt att bland annat boka om tider, 
begära receptförnyelse, beställa chlamydiaprov och få intyg. Mina vårdkontakter har ett utbud 
av tilläggstjänster som journal på nätet, online-tider, se laboratorieresultat och min hälsoplan. 
Det är upp till varje vårdenhet att besluta om  vilka tjänster som ska erbjudas. Mina 
vårdkontakter är säkert att använda då all informationsöverföring är krypterad. Vid inloggning 
används e-legitimation eller lösenord via sms. Från 2008 till 2013 har antalet användarkonto 
ökat från 100000 till 1139345. Varje år utförs enkät bland användarna både vårdpersonal och 
invånare. Senaste sammanställda enkäten visade att nästan alla invånare (95 %) anger att de 
kommer att använda tjänsten igen och att det är enklare att komma i kontakt med vårdgivare 
med Mina vårdkontakter än via telefon (66,7 %). Upp till 78 % kan tänka sig att 
rekommendera tjänsten till andra. Antal anslutna landsting och anslutna invånarkonton ökar 
ständigt. Målet för 2015 är att 25 % av invånarna ska ett konto på Mina vårdkontakter. Det 
mest använda ärendet är ”förnya recept” men även ”boka/omboka tider” och att skicka 
meddelande till vårdgivaren är mycket använda. Tjänster kommer att utökas och Uppsala län 

Invånartjänster Vårdtjänster 
1177 vårdguide på telefon 
 

EiRA (bibliotekstjänst) 

1177 vårdguide på webben 
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Mina vårdkontakter 
 

NPÖ 2.0 

Journal på nätet 
 

Nitha (händelseanalys) 

Hitta och jämför hjälpmedel Tillväxtinformation (Tillväxt barn och 
ungdom) 

 
 

Vårdhandboken 

 
 

Vårdens intyg 
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har varit först ut att ha patienters journal på nätet tillgängliga för vårdtagarna (Center för 
eHälsa i samverkan, 2012b). I dagsläget har ca 12 % av landets invånare konto på Mina 
vårdkontakter, det finns en del att jobba med för att nå målet med att ¼ av Sveriges invånare 
ska logga in och använda eHälsotjänsterna. Nyttoeffekterna för invånarna som CeHis 
beskriver är bland annat att tillgängligheten till vården förbättras då ärenden kan skötas vid 
vilken tid som helst, stärker möjligheten att medverka och vara delaktig i sin egen vård, 
stärker överblick och insyn i vårdprocessen och avlastar vården då invånare utför tjänster 
själva (Center för eHälsa i samverkan, 2013d). Detta svarar väl upp mot brister i 
patientcentrerad vård som påpekats i utvärderingar som utförts på uppdrag av Myndigheten 
för vårdanalys (Docteur, 2012). 
 
Syftet med mina vårdkontakter är enligt CeHis, (Center för eHälsa i samverkan, 2012a), s. 5 
att ”Invånarna ska få inflytande och vara delaktiga i sin egen hälsa, vård och omsorg. 
Tanken är att offentliga vård- och omsorgsverksamheter med hjälp av Mina vårdkontakter 
ska kunna erbjuda sina patienter personliga e-tjänster som ökar tillgängligheten till 
vården/omsorgen och ökar invånarnas insyn och inflytande över den egna vården/hälsan. e-
tjänsterna ska också stötta och effektivisera vårdens administration gällande 
informationsutbyte med invånarna.” 
 
Eftersom studien som ligger till grund för denna uppsats har genomförts på 
barnmorskemottagning i Skåne var det intressant att titta närmare på hur Region Skåne jobbar 
med eHälsa. Liksom landsting i övriga delar av landet satsar Region Skåne mycket på att 
utveckla eHälsotjänster (Region Skåne, 2012) och under 2014 ska invånarna få möjlighet att 
läsa delar av sin journal på nätet och 75 % ska ha kännedom om hur man ansluter sig till 
”Mina eHälsotjänster”, 100 % av Skånes invånare ska nå delar av sin journal via Mina 
vårdkontakter (Kraft, 2013). Det är ålagt samtliga barnmorskemottagningar i Region Skåne att 
erbjuda patienterna samma tjänster på Mina vårdkontakter som ges per telefon. Under 2014 
ska alla barnmorskemottagningar i Region Skåne erbjuda invånare som är kallade till 
gynekologisk hälsokontroll (cellprov) möjlighet att boka om tiden via webbtidbok på Mina 
vårdkontakter (Hälsovalskontoret, 2014). Med anledning av att Mina vårdkontakter skulle 
införas på barnmorskemottagningen som denna studie studerar hösten 2013 valdes denna del 
av eHälsa för att utföra kvalitetsarbete på och studera närmare studiera användningen. Det är 
dock svårt att hitta utvärderingar för hur CeHis mål uppfylls och hur patienter upplever 
användandet. Inera utför årligen användarundersökning via frågeformulär på Mina 
vårdkontakter.  Enkäten undersöker framförallt användarnas uppfattning om tillgängligheten.  
 
Mina vårdkontakter kan vara en bra kommunikationsväg på en barnmorskemottagning. Studie 
har visat att gravida kvinnor önskar god tillgänglighet till barnmorskan på 
barnmorskemottagningen som de besöker. De vill lätt kunna komma i kontakt med 
barnmorskan, som gärna ska vara samma person under hela graviditeten (Hildingsson, 
Waldenström, & Rådestad, 2002). I enkäter utförda kontinuerligt sedan några år tillbaka på 
barnmorskemottagningen har framkommit att patienterna är mindre nöjda med 
tillgängligheten än med till exempel informationen, bemötande eller kompetensen hos 
personalen. Dessa enkäter har inte varit möjliga att följa upp inom ramen för detta 
förbättringsarbete.  
 

2.2.1 Kvalitetsförbättring  
Varför ska hälso- och sjukvård arbeta med kvalitetsarbete? Det kan tyckas självklart att hälso- 
och sjukvård som är ett kunskapsintensivt område med ständig utveckling genom forskning 
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ska arbete med att ideligen förbättra den vård som ges. Det regleras även genom Hälso- och 
sjukvårdslagen (Socialdepartementet, 1982) för att vården ska uppfylla kriterier för god vård. 
Batalden & Davidoff (2007) beskriver förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården som 
nödvändig av samma anledning men tillägger att professionerna utvecklas. Svenska 
vårdgivare är skyldiga enligt författning SOSFS 2011:9 att tillse att det finns rutiner kring hur 
verksamheten ska kvalitetssäkras och förbättras. Det är ledningens skyldighet att initiera och 
se till att detta följs (Socialstyrelsen, 2011b).  
 
Arbetet med att ständigt förbättra verksamheten och vården är med andra ord lagbunden. Hur 
ska då förändringar genomföras för att bli hållbara förbättringar och inte enbart förändringar? 
Batalden & Stoltz: s (1993) beskriver en av kombination av professionell kunskap och 
förbättringskunskap som ett sätt att skapa ökat värde. De som arbetar inom hälso- och 
sjukvården ska ha dels professionell kompetens men även kompetens inom 
förbättringsområdet för att kunna jobba med ständiga förbättringar.  
 
För att förändringen ska ha störst chans att bli just en förbättring bör ett strukturerat arbete för 
införandet enligt modell för förbättring följas (Langley et al., 2009). Genom att ständigt ställa 
sig frågorna: Vad vill vi åstadkomma, hur vet vi att en förändring är en förbättring och vilka 
förändringar kan leda till förbättringar utförs förändringar mätning, mål och idéer till tester.  
Idéerna testas i PGSA - cykler som har som syfte att bygga kunskap som hjälper till i att 
besvara frågorna, testa en förändring och införa en förändring. (Langley et al., 2009; Nelson, 
Batalden, & Godfrey, 2007). För att ytterligare förstärka och bekräfta förändringens väg till 
förbättringen bör det utföras ett antal mätningar. Genom mätningar kan organisationen lära sig 
mycket om sitt arbete och dess variationer. Mätningarna presenteras med fördel som run 
charts eller Shewarts charts. Genom att använda data i dessa diagram kan variationer i data 
upptäckas och närmare granskas och åtgärdas. Diagrammen ger god överblick och är även 
användbara för att presentera data för teamet och andra intressenter (Elg, 2001; Perla, Provost, 
& Murray, 2011; Provost & Murray, 2011). SMARTa mål beskriver hur väl 
förbättringsarbetets mål är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda 
(Qulturum, 2012) och är viktiga för att resultatet av ansträngningarna för förbättringsarbetet 
ska bli hållbart. Ledarskapet är en av de viktigaste beståndsdelarna för ett framgångsrikt 
förbättringsarbete. En tydlig och på ett  gott sätt kommunicerande ledare kan få medarbetare 
som är engagerade och delaktiga i utvecklingen av arbetet de utför. Medarbetarna utför sitt 
arbete med trygghet och stolthet när känner att de få ökat ansvar och utvecklas både som 
person och i sin profession (Bergman & Klefsjö, 2007; Langley et al., 2009; Nelson et al., 
2007).  
 

2.2 Problembeskrivning 
På barnmorskemottagningen fanns hösten 2013 tre kommunikationskanaler in för patienter 
som önskade komma i kontakt med mottagningen. De tre vägarna in var telefonkontakt under 
telefontid (klockan 8-11, måndag –fredag, övrig tid går det bra att lämna meddelande på 
telefonsvarare), personligt besök och e-postkontakt. Enligt ackrediteringsvillkoren för 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne (Hälsovalskontoret, 2014) framgår att Mina 
vårdkontakter ska vara en av flera vägar för patienterna att nå mottagningen på och är således 
påbjuden från regional nivå. Ytterligare anledning att införa Mina vårdkontakter som möjlig 
kontaktväg var att e-postkontakten saknade kryptering vilket var nödvändigt för 
patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2008). Kryptering gör kontakten säker och kräver 
legitimering för att läsa och besvara. För att få en chans till ökad tillgänglighet på 
mottagningen kan Mina vårdkontakter vara en möjlig väg.  



14 
Katarina Waller  

 

3 Syfte 

3.1 Syftet med förbättringsarbetet 
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra delaktighet, insyn, inflytande och tillgänglighet 
genom användning av Mina vårdkontakter på en barnmorskemottagning.  
Målet med förbättringsarbetet var att öka andelen kontakter som tas via Mina vårdkontakter 
vid en barnmorskemottagning till 25 % av totala antalet kontakter. Målet skulle vara uppfyllt 
20140430.  

3.2 Syftet med studien av förbättringsarbetet  
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att undersöka hur CeHis mål uppfylls utifrån 
användarnas upplevelse och att undersöka vilka typer av kontakter som kanaliseras via Mina 
vårdkontakter och när på dygnet Mina vårdkontakter används.  

 
4 Definitioner 

4.1 Operationalisering av centrala begrepp 

4.1.1 Tillgänglighet 
Mina vårdkontakter ska vara bekvämt och praktiskt eftersom invånaren kan ta kontakt när 
som helst under dygnet och det varken behövs personliga besök eller kontakt via telefon 
(Center för eHälsa i samverkan, 2013a). Det ska vara möjligt att utföra eHälsotjänster när 
helst det passar invånaren bäst jämför till exempel med bankärenden. Det ska vara möjligt att 
följa sin vård, boka om tider och kontrollera inbokade besökstider när som helst på dygnet 
(Center för eHälsa i samverkan, 2012c). Mina vårdkontakter kan nås via olika elektroniska 
plattformar, som dator, telefon och surfplatta (Center för eHälsa i samverkan, 2013c). 

4.1.2 Delaktighet 
Delaktighet definieras utifrån Socialstyrelsen beskrivning som att patienter ska få tillräcklig 
information och kunskap för att aktivt kunna medverka i sin vård (Socialstyrelsen, 2011a). 
Patienterna behöver förståelse och insikt för att kunna använda kunskapen som förmedlas och 
då vara delaktig (Socialstyrelsen, 2009). För att öka möjligheterna till delaktighet ska 
patienterna få ”individuellt anpassad information som ska öka kunskap, förståelse och insikt 
om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning och behandling” ((Socialstyrelsen, 
2011a) s. 19. Vårdande personal är skyldig att förvissa sig om  att patienterna känner sig 
tillräckligt informerade (Socialstyrelsen, 2011a). Detta regleras även i Hälso- och 
sjukvårdslagen (Socialdepartementet, 1982).  

4.1.3 Inflytande 
Svenska akademins ordlista förklarar inflytande som möjlighet att påverka (Svenska 
akademin, 2011). Enligt Kunskapsbanken (Socialstyrelsen, 2013) som arbetar med hälso- och 
sjukvård för äldre och psykisk ohälsa definierar inflytande som patienters/brukares rätt till att 
kunna påverka vården. En förutsättning för inflytande över sin vård är individen har relevant 
kunskap om sin hälsa för att kunna fatta beslut om vården (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, 2013).  
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4.1.4 Insyn 
Invånare ska ha rätt till full insyn i vad skattefinansierad vård åstadkommer. Insyn i vården 
ger invånarna möjlighet att jämföra vad olika verksamheter åstadkommer. De kan få 
information om sin hälsa och eventuell ohälsa samt olika vårdinrättningars kvalitet. Öppna 
jämförelser är ett exempel på hur invånarna kan få insyn i vården (Sveriges kommuner och 
landsting, 2013).  
 
Dessa definitioner stämmer med CeHis uppfattning enligt e-postkorrespondens med då 
programansvarig, Sofie Zetterström,  för Mina vårdkontakter på CeHis, numera vice VD för 
Inera. Det har inte varit möjligt att på annat sätt att finna CeHis definitioner av begreppen.  
 

4.2 Definition av begrepp 
• Användare: person som använder Mina vårdkontakter.  
• E-legitimation: Elektronisk identitetshandling som vidimerar användarens identitet vid 

exempelvis inloggning till mina vårdkontakter.  
• CeHis: Center för eHälsa i samverkan.  
• SITHS-kort- Tjänstelegitimation för legitimering fysiskt och digitalt. Används 

tillexempel vid inloggning till eHälsotjänster och datorer. Personligt kort och pinkod 
säkerställer hög säkerhet och autentisering. (Inera, 2014) 

• Författaren är författaren till uppsatsen men även masterstudenten (Katarina Waller) 
som har utfört studien.  

• Skånevård Kryh. Region Skånes förvaltningsindelning där denna förvaltning omfattar 
Kristianstad, Ystad, Hässleholm.  

 
 

5 Material och metod 

5.1 Förbättringsarbetets material och metod 

5.1.1 Mikrosystemet 
Mikrosystem beskrivs som den minsta beståndsdel i organisationen där värden skapas (Nelson 
et al., 2007). Mikrosystemet i vilket detta förbättringsarbete och studie är utfört på är en 
barnmorskemottagning i offentlig regi, Region Skåne, Skånevård Kryh, division primärvård. 
Barnmorskemottagningen är ackrediterad för Hälsoval Skåne sedan 2011-09-01. Hälsoval 
ingår i LOV- lagen om valfrihet, SOSFS 2008:962 (Socialdepartementet, 2008) och har 
inneburit att barnmorskemottagningarna organisatoriskt flyttat från Kvinnokliniken på 
respektive sjukhus till att bedrivas i privat eller primärvårdens regi. Hälsoval innebär att 
vårdenheterna bedrivs som egna företag där tjänster köps från exempelvis kvinnoklinken och 
laboratorium. Varje besök registreras vilket ger ersättning, och det är på förhand bestämt i de 
såkallade ackrediteringsvillkoren vilka tjänster och patientbesök som ger ersättning. I 
Ackrediteringsvillkoren förklaras ersättningsnivåer och typ av insatser och vård som ger 
ersättning. Inga anslag betalas ut utan mottagningen ska vara ”självförsörjande”. Ju fler 
”rätta” patienter desto mer i ersättning (Hälsovalskontoret, 2014).  
  
Patientkategorierna som fanns på barnmorskemottagningen var gravida, de som var kallade 
för screening inom gynekologisk hälsokontroll (cellprov) och de som var i behov av 
preventivmedel, rådgivning kring sexuell hälsa och provtagning och behandling av sexuellt 
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överförbara infektioner (STI).  
 
På mottagningen var tre barnmorskor och två undersköterskor anställda vilka samtliga 
jobbade deltid. Läkare hade mottagningen ca 3 timmar/vecka. Gruppen leds av en enhetschef 
som var chef även för ytterligare två mottagningar. Verksamhetschefen är verksamhetschef 
över samtliga barnmorskemottagningar i Skånevård Kryh. Samtliga barnmorskor gör samma 
saker, en barnmorska jobbar en förmiddag/vecka på Kvinnokliniken för att utföra ultraljud.   
 
Omhändertagandet av de gravida som är listade på mottagningen följer ett basprogram som är 
standardiserat för samtliga barnmorskemottagningar i hälsoval, Region Skåne. 
Basprogrammet innebär att patienten kommer på ca 10 besök till barnmorska under 
graviditeten. För att full ersättning ska utbetalas måste en efterkontroll ca 8 veckor efter 
förlossningen utföras. (Hälsovalskontoret, 2014). På mottagningen fanns i december 2013 
cirka 250 listade patienter som är gravida vilka genererar cirka 2500 besök. De kvinnor som 
kallas till gynekologisk hälsokontroll även kallat cellprov blir kallade vart 3:dje år mellan 23-
50 års ålder och mellan 50-65 kallas de vart 5:e år. Mottagningen kallar ca 950 kvinnor/år.  
 
Mikrosystemen omkring mottagningen är hälsoenheterna (vårdcentralerna), närliggande 
förlossnings- och BB avdelning specialistmödravård och gynekologiska mottagningen på 
närliggande lasarett samt övriga barnmorskemottagningar i Skånevård Kryh.  
 
Förbättringsteamet bestod från början av fyra barnmorskor och två undersköterskor. En 
barnmorska slutade på mottagningen i januari 2014 och ersattes inte så teamet bestod efter det 
av tre barnmorskor och två undersköterskor. Teamledare var författaren till uppsatsen och 
barnmorska på mottagningen.  

5.1.2 Beskrivning av förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetet genomfördes strukturerat enligt modell för förbättring (Langley et al., 
2009). PGSA cykler, se bilaga 1, har använts för att utföra och utvärdera tester i syfte att 
uppnå förbättringen. Muntlig information till team medlemmarna om studiens syfte gavs vid 
arbetsplatsmöte. Det fanns av organisatoriska skäl inte utrymme för möten där teamet kunde 
diskutera förbättringsarbetet. Syfte med förbättringen och förbättringsprocessen, figur 2, 
arbetades därför fram av författaren tillsammans med förbättringscoach Eva Lindholm. En 
tidslinje upprättades, se bilaga 2, för att få en överblick av aktiviteter i förbättringsarbetet och 
studien av detta arbete.   
 
Mina vårdkontakter infördes på mottagningen 2013-10-01 och ersatte e-postfunktionen, 
vilken ansågs vara osäker och inte uppfyllde krav för patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2008). 
Under första veckan efter införandet skickades ett automatsvar på e-posten med meddelande 
om att funktionen kommer att upphöra helt 2013-10-08. Hänvisning fanns till Mina 
vårdkontakter via webblänk och beskrivande text. E-post besvarades under första veckan för 
att få en gradvis övergång till Mina vårdkontakter. Från och med 2013-10-08 skickades 
automatsvar på e-post att funktionen inte längre var tillgänglig med hänvisning till Mina 
vårdkontakter. E-posten bevakades av undersköterskan som besvarade inkommande 
meddelande med att det inte längre var möjligt att få hjälp den vägen.  
 
2013-09-30 påbörjades baslinjemätning för antalet kontakter som togs på annat sätt än genom 
Mina vårdkontakter. Syftet med denna mätning var att få kunskap om antalet av inkommande 
ärenden och vilka kanaler som användes samt att ett värde att jämföra inkommande ärende på 
Mina vårdkontakter med. Matris delades ut till samtlig personal. I matrisen markerades varje 
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kontakt som inkom med ett streck för dagens datum och under rubrik ”telefonsamtal”, ”e-
post”, ”röstbrevlåda” (telefonsvarare) eller ”personligt besök”. Barnmorskemottagningen var 
inte kopplad till telefontjänst som registrerade inkommande samtal och då annan tillgång till 
data inte var möjlig var enkel pinnstatistik acceptabel (Nelson et al., 2007). Denna mätning 
pågick 2013-09-30---2013-12-31. Kontakt tagen via Mina vårdkontakter registrerades 
automatiskt i Mina vårdkontakter och data om ärendetyp och antal ärenden hämtades därifrån. 
Datasammanställning genomfördes veckovis av författaren.  
 
För att få underlag till patienternas inställning till användandet av Mina vårdkontakter 
utfördes under en vecka en enkel undersökning av två barnmorskor. Patienter som besökte 
barnmorskorna tillfrågades om de använde Mina vårdkontakter eller inte (oavsett 
vårdmottagning/avdelning), om inte orsaken till detta. Svaren fylldes i en matris av 
barnmorskorna., se bilaga 3. Patienterna som tillfrågades var 25 till antalet, 3 av dessa 
använde Mina vårdkontakter. Undersökningen gav vid handen att 10 saknade information om 
tjänsten, 3 föredrog att ringa, övriga ansåg inte att de hade behov. Förbättringsarbetet inleddes 
således med att ge information om Mina vårdkontakter.  
 
Förbättringsprocessen, se figur 2, inleddes med att ge patienterna information om Mina 
vårdkontakter. Förbättringsprocessen skulle att följa en logisk ordning i införandet och ökning 
av användningen. Tyvärr upphörde processen efter första steget att känna till Mina 
vårdkontakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figur 2. Förbättringsprocessen för att öka andelen ärenden i mina vårdkontakter 
 

5.1.3 Planering av utvärdering av förbättringsarbetet 
Syftet med förbättringsarbetet var att öka andelen användare av Mina vårdkontakter i linje 
med Inera/CeHis (2014) och Region Skånes mål (Region Skåne, 2012). I Mina vårdkontakter 
registrerades alla ärenden automatiskt hos vårdenheten. Data kommer togs härifrån för att 
undersöka om andelen ökade. Då andelen ärenden skulle mätas skulle den jämföras med det 
totala antal ärenden som inkommit till barnmorskemottagningen. Antalet kontakter 
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presenterades i Shewart chart för att följa variationerna och run chart för att kunna följa 
förbättringens framsteg.  
 

5.2 Studiens material och metod 

5.2.1 Studiedesign 
De använda metoderna hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. För att besvara frågan om 
hur CeHis mål uppfylldes har kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. 
Kvantitativ metod har använts för att samla in data om i vilken utsträckning olika tjänster 
används och fördelning över dygnet. Data har hämtats från Mina vårdkontakter. Kvalitativ 
metod användes då frågeställningen skulle belysas från en mer förutsättningslös utgångspunkt 
(Backman, 2008).  
 

5.2.2 Metoder för utvärdering 
Innevarande studie använder kvalitativ intervjuteknik för att fånga respondenternas erfarenhet 
av fenomenet som undersöktes (användning av Mina vårdkontakter) i förhållande till deras 
livsvärld. Det kan finnas vissa svårigheter att fånga denna aspekt genom kvantitativ metod. I 
intervjusituationen får respondenten möjlighet att berätta fritt kring sin erfarenhet och är inte 
bunden till det skrivna ordet (Kvale, 1997). Då intervjun inte förutsättningslöst undersökte 
upplevelsen av Mina vårdkontakter utan det var vissa aspekter (CeHis mål) som skulle 
belysas användes semistrukturerat intervjuguide, se bilaga 4. Intervjuguiden var utformat för 
att täcka in olika kategorier utifrån CeHis mål med Mina vårdkontakter. Graden av struktur 
var förhållandevis medellågt och standardiseringen var av låg grad. Detta gav en intervjuguide 
där alla respondenter fick samma frågor men ordningen kunde variera och med utrymme för 
olika långa svar (Patel & Davidson, 2011). Inför intervjun fick respondenterna även ett 
informationsbrev om studien, se bilaga 5. Intervjuerna utfördes per telefon och svaren skrevs 
ner på dator under tiden av författaren efterhand som frågorna besvarades. Svaren 
analyserades och kategoriserades enligt innehållsanalys för intervjuer med förutbestämda 
kategorier (Hsieh & Shannon, 2005), se bilaga 6. Varje fråga analyserade utifrån varje 
kategori: tillgänglighet, delaktighet, insyn och inflytande. Svar från samtliga intervjuer 
transkriberades i samma dokument under respektive fråga. Svaren lästes förutsättningslöst 
igenom flera gånger. Svar med liknande karaktär markerades med olika färgkoder till exempel 
”inga problem” med inloggning, ”väldigt smidigt” att logga in. Svaren med samma färgkoder 
sammanställdes i teman till exempel ”inloggning”. Flera teman med liknande innebörd 
grupperades i underkategorier till exempel ”bekvämt och praktiskt”. Underkategorierna 
presenterades i resultatet under respektive kategori.  
 
För att besvara frågeställningen om vilka ärenden som kanaliseras och tidpunkter på dygnet 
Mina vårdkontakter används hämtades data från Mina vårdkontakter. Kontaktlistor som 
avidentifierades skrevs ut. På listorna stod datum, tidpunkt när ärendet inkom till 
barnmorskemottagningen och typ av ärende användaren valt. Fördelningen av ärendetyper 
fick författaren från administratör. På listorna markerades veckointervall (måndag-söndag) 
och tidsintervall (8-12, 12-16, 16-20. 20-08). Manuell räkning utfördes utifrån listorna för att 
undersöka när på dygnet och vilka veckodagar Mina vårdkontakter användes. Data blev 
inlagd i exceldokument och presenterades i cirkeldiagram. Svar på frågorna erhölls utifrån 
denna inhämtade data.  
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5.2.3 Urval för respondenter till intervju 
Inklusionskriterier var att användaren hade tagit kontakt med barnmorskemottagningen via 
Mina vårdkontakter mellan 2014-01-01---2014-02-14, oavsett ärende. Urvalet var konsekutivt 
under perioden 2014-01-01---2014-02-14. Inkommande ärenden före och efter denna period 
exkluderades. Exklusionskriterier var också icke svensktalande användare samt 
användare/patienter som av författaren bedömdes ha en för det tillfället komplicerad situation 
som till exempel komplicerad graviditet med många andra kontakter i andra mikrosystem. 
Urvalsprocessen visas i figur 3. Inkomna ärenden under perioden var 70 stycken. Av dessa 
var 46 unika användare. Användare som exkluderades blev 4 till antalet; 1 pratade inte 
svenska (hennes make hade använt tjänsten), 3 bedömdes av författaren ha en påfrestande 
livssituation i form av många besök på andra enheter på grund av komplikationer under 
graviditeten, det bedömdes bli extra börda att bli tillfrågad om att ingå i studien. Knappt 
hälften, 20 personer, svarade inte när författaren ringde upp. Det kan eventuellt förklaras av 
att numret var skyddat. Två personer avböjde att delta. De som önskade delta bokades in för 
telefonintervju, totalt 20 personer. När författaren ringde upp vid den för intervjun bestämda 
tidpunkten svarade inte 5 personer i telefonen. Totalt genomfördes 15 intervjuer.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3. Urvalsprocessen för intervjudelen av studien. 
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Bortfallet blev 31 användare, varav 4 exkluderades utifrån exklusionskriterier. De potentiella 
respondenterna kontaktades på telefon av författaren. Kontaktuppgifter till användarna 
hämtades i Mina vårdkontakters tjänst ”avslutade ärenden” i vilken all kommunikation mellan 
användare och barnmorskemottagning arkiveras. Meddelanden från användare och 
kontaktuppgifter till dessa finns i Mina vårdkontakter och nås av behörig personal via 
webbsida2. SITHS-kort i kombination med personligt lösenord används för inloggning.  
De inkluderade användarna ringdes upp av författaren och tillfrågades om deltagande i 
studien. Vid tillfrågande om deltagande beskrevs syftet med studien, tillvägagångssättet och 
att deltagande kunde avbrytas när som helst. Informationsbrev, bilaga 5 och intervjuguide, 
bilaga 4, skickades per post alternativt via e-post beroende på deltagarens önskemål. Tidpunkt 
för när intervjun skulle utföras bestämdes gemensamt. Vid tidpunkten för den inbokade 
intervjun ringde författaren upp respondenterna från sin privata mobiltelefon. Intervjun 
utfördes per telefon och författaren förde anteckningar under tiden.  

Uppnåddes inte mättnad efter sista intervjun fanns det utrymme att utöka tidsperioden för det 
konsekutiva urvalet. Mättnad ger fingervisning om när svaren upprepar sig och ny data inte 
tillförs (Kvale, 1997). Detta förfarande blev inte aktuellt.    
 

5.2.3 Urval av ärendetyp 
För att besvara frågan om vilka ärenden som kanaliseras via Mina vårdkontakter och när på 
dygnet patienterna använder Mina vådkontakter användes funktionen ”avslutade ärenden” i 
Mina vårdkontakter. Samtliga ärenden inkomna under projekttiden, 2013-10-08---2014-05-
01, inkluderades.  
 

5.2.4 Respondenter i studien  
Respondenter var användare som tagit kontakt med barnmorskemottagningen via Mina 
vårdkontakter, oavsett ärende, inom perioden 2014-01-01---2014-02-14. Det totala antalet 
intervjuer blev 15 till antalet, 10 av dessa respondenter var gravida och 5 var patienter som 
behövde förnya sitt preventivmedel eller önskade rådgivning om preventivmedel. Kallelser till 
gynekologisk hälsokontroll (cellprov) var inte utskickade vilket kan förklara varför denna 
patientkategori inte var representerad bland respondenterna. Respondenternas ärenden 
varierade mellan ”rådgivning”, ”boka tid”, ”boka om tid”, och ”receptförnyelse”. Drygt 
hälften av respondenterna, 8 stycken, hade tidigare använt Mina vårdkontakter i kontakt med 
andra vårdenheter. Övriga använde det för första gången i kontakt med 
barnmorskemottagningen. Intervjuerna varade i genomsnitt 22 minuter.  
 

5.3 Etiska överväganden 
Forskningens mål ska vara att försöka förbättra världen och för människorna som lever i den. 
Forskaren ska genom hela forskningsprocessen göra etiska övervägande både vad gäller 
forskningen och sin egen roll som forskare (Utbildningsdepartementet, 1994). Det är av vikt 
att forskaren är insatt i relevanta forskningsetiska frågor och ha en känslighet för etiska 
spörsmål. Särskilt vid intervjusituationer kan forskaren påverka och bör vara medveten om sin 
roll gentemot respondenten. Fusk och oredlighet är utom all tvivel oetiskt handlande inom 

                                                
2 https://personal.minavardkontakter.se/ 
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forskningen. Forskning ska bedrivas så att riskerna för deltagarna inte överstiger nyttan med 
studien (Kvale, 1997). 
 

5.3.1 Informerat samtycke 
Informerat samtycke är en av de viktigaste aspekterna vid forskning. Dess ursprung kommer 
från Nurnbergkoden som arbetades fram efter andra världskriget på grund av nazisternas 
forskning på fångar i koncentrationsläger. Samtycket belyser frivilligheten i deltagandet, 
ingen får tvingas eller hotas för att delta i forskning. Valet om att delta eller inte måste utgå 
från information om studien/forskningen. Informationen ska vara i tillräcklig omfattning och 
den tillfrågade måste förstå informationen. Båda dessa delar ska uppfyllas för att deltagande 
ska kunna sägas ske efter informerat samtycke (Y. Backman, Gardelli, Gardelli, & Persson, 
2012). Informationen som ges till potentiella deltagare i studier bör innehålla information om 
syftet med studien hur den är upplagd men också vad det innebär för deltagarna att delta i 
forskningen. Informerat samtycke är en självklar och viktig del i forskning men därmed inte 
helt utan svårigheter. Svårigheterna kan bestå i vem som ska ge informerat samtycke, hur 
samtycke ges i studier som utförs på personer med nedsatta kognitiva funktioner och när 
forskarna inte vill avslöja syftet då deltagarnas svar inte ska påverkas (Backman, 2008).   
I denna studie gavs muntlig och skriftlig information, bilaga 5 till respondenterna. 
Informationen gavs muntligt vid tillfrågande om deltagande av författaren. Den muntliga 
informationen var i princip densamma som i den skriftliga men något komprimerad. 
Informationen omfattade syftet med studien, att det var en studentuppsats och att det var 
möjligt att när som helst möjligt avbryta sitt deltagande. Det framkom även att ingen obehörig 
kommer att kunna härleda informationen i intervjun till respondenten. Om den tillfrågade 
valde att delta skickades informationsbrev, se bilaga 5, och intervjuguide, se bilaga 4, till 
deltagaren per post eller e-post beroende på vad deltagaren föredrog. De fick samtidigt 
information om att om de ångrar sig så antingen kunde de höra av sig på de 
kommunikationskanaler som beskrevs i brevet eller låta bli att svara när författaren ringde för 
intervjun. Samtycket lämnades när intervjun påbörjade. Författaren inledde intervjun med att 
fråga om respondenten fortfarande var intresserad av att delta. Fem stycken svarade inte vid 
den förutbestämda tidpunkten för intervjun vilket kan tolkas som att de inte lämnade 
samtycke. 

5.3.2 Konfidentialitet 
När intervjumaterial presenteras i rapporter är det viktigt att värna om respondenternas 
integritet och att deras person inte röjs. Det ska inte gå att härleda svaren till respektive 
respondent enbart genom att läsa rapporten. För de som önskar duplicera studien finns 
härledning genom kodning hos författaren. Detta kan bli ett etiskt dilemma som bör beaktas 
(Kvale, 1997). Intervjuerna transkriberades på författarens dator. Inga personuppgifter skrevs 
ner. Dokumenten namngavs efter den dagens datum då intervjun utfördes. På annat dokument 
finns den dagens utförda intervjuer samt initialerna på den intervjuade och vilket datum 
respondenten kontaktade barnmorskemottagningen på Mina vårdkontakter. Detta för att 
kunna härleda intervjuerna. Transkriberingen lagrades på lösenordsskyddad dator. Alla 
personuppgifter fanns i Mina vårdkontakters ärendebas som endast var tillgänglig för behörig 
personal. 
Tillstånd att genomföra studien på barnmorskemottagningen gavs muntligt av 
verksamhetschef för barnmorskemottagningarna, Skånevård Kryh, Division Primärvård.  
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5.3.3 Risker för deltagarna.  
De tillfrågade kan uppleva obehag då författaren inhämtar personlig data (telefonnummer och 
namn) från ett säkert system som Mina vårdkontakter. Forskaren jobbade själv på 
mottagningen och kände en del av de tillfrågade så riskerna för de användarna borde inte vara 
överhängande. Många av användarna var dock inte kända. Ett sätt att minska risken för detta 
kunde vara att fråga samtliga besökare till enheten om de har använt Mina vårdkontakter i 
kontakten med mottagningen och då fråga om de skulle vilja delta i studien. Detta förfarande 
skulle kunna leda till minskat antal respondenter på grund av ökad tidsåtgång. Övrig personal 
på mottagningen skulle då bli delaktiga i urvalsprocessen vilket skulle kunna påverka urvalet. 
 
I studien togs inga medicinska eller hälsorelaterade frågor i beaktande (bortsett från en 
bakgrundsfråga som handlar om i vilket ärende respondenten tagit kontakt) enbart 
uppfattningen av att använda Mina vårdkontakter undersöktes vid intervjuerna. De tillfrågade 
kunde uppleva rädsla vid själva tillfrågande om deltagandet eftersom det oftast är associerat 
med något hälsorelaterat problem om någon från hälso- och sjukvården tar kontakt. Denna 
effekt mildrades genom att information gavs tidigt i samtalet om vad samtalet syftade till. De 
tillfrågade och de som deltog kunde uppleva beroendeställning då det var i vissa fall deras 
vårdare som genomförde studien. Detta kunde mildras genom att information gavs om att 
deras deltagande eller icke-deltagande inte på något som helst kom att påverka deras vård. 
Författaren hade ett stort ansvar att efterleva detta löfte. Användare som inte upplevde 
systemen som säkra kunde uppleva obehag om de använder eHälsotjänster och sen riskerar att 
bli kontaktad på grund av detta. Förtroendet för eHälsosystemen skulle kunna minska. 
Positiva nyttoeffekter av studien kan vara att respondenterna känner sig bekräftade att någon 
är intresserad av deras åsikter. Resultatet av studien kan påverka utformningen 
eHälsotjänsterna så de blir till större nytta för invånarna och användandet ökar. Ökad 
användning kan leda till ökad tillgänglighet även för de som inte använder Mina 
vårdkontakter då det kan bli färre som tar kontakt via  telefon.  
 

6 Resultat 
Resultatet presenteras utifrån teman i det semistrukturerade intervjuguiden, se bilaga 4 som 
användes vid intervjuerna. Intervjuguiden utgår från CeHis mål med Mina vårdkontakter.  
Urvalsprocessen presenteras i figur 3.  

6.1 Resultatet för förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetets mål var att 25 % av andelen av kontakterna till barnmorskemottagningen 
skulle vara genom Mina vårdkontakter. Baslinjemätning för antal inkommande kontakter av 
annan sort än Mina vårdkontakter inleddes 2013-09-30. Denna pågick 2013-09-30 —2013-
12-31 och gav ett medelvärde på 17,4 kontakter/dag. Detta stämde överens med liknande 
mätning som utförts under en vecka våren 2013 vilket gav 18 kontakter/dag via telefon och 
röstbrevlåda.  
 
För att lyckas med förbättringsarbetet utfördes tester enligt PGSA, se bilaga 1. Målet med  
PGSA var att ge 100 % av patienter information om Mina vårdkontakter.  PGSA utfördes 
varje vecka, se bilaga 1. Barnmorskorna skulle lämna muntlig information och information i 
form av trycksak (beställd från Skåneförrådet) om Mina vårdkontakter. För att veta hur många 
patienter som fick informationen användes besökslistorna för dagen och varje patient som fått 
information bockades av på listan. Besökslistorna sammanställdes varje vecka av författaren. 
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Som mest fick 86 % av patienterna information. Vanligaste orsaken till att inte ge information 
var glömska hos barnmorskorna.  
 
Totalt inkom under perioden 2013-09-30---2013-12-31 1080 kontakter per telefon, 
telefonsvarare eller att patienten stod i dörren, i genomsnitt 17,4 kontakter/dag, vilket används 
som baslinje. 25 %  av 17,5 är 4,3. Antalet kontakter på Mina vårdkontakter ska vara 4,3/dag 
för att målet ska uppnås. Helgdagar är inte medräknade. Då mätperioden är under flera veckor 
blir det många mättillfällen om varje dag ska presenteras. Ideala antal punkter i XmR är 20-30 
punkter (Provost & Murray, 2011) och därför valde författaren att presentera data i 
veckointervall.  
 
För att uppnå en förbättring för en vecka ska 4,3 (25 % av totalt inkomna ärenden) x 5 (öppna 
dagar/vecka) = 21,5 ärenden/vecka inkomma. Figur 4 visar XmR chart för inkomna ärenden i 
Mina vårdkontaktakter per vecka med start vecka 42 (2013-10-07). Variationer kan ses och 
special causes där vissa mätpunkter är i närheten av kontrollinjen. Dessa special causes, tolkas 
positivt då antalet kontakter ökar här och det var det som var syftet med förbättringsinsatsen. 
Vad är gjort dessa dagar för att öka antalet inkomna ärenden? Vid närmare granskning av 
ärendena kan inget särskilt upptäckas, det är inte en person som genererar flera ärenden utan 
det är unika ärenden och telefontiderna har varit öppna. Hur kan vi lära från dessa variationer? 
Inga PGSA utfördes under slutet av denna period, men skulle kunnat ha gett en förklaring.  
Det kan vara fördröjd effekt av informationsinsatsen som gjorts tidigare i förbättringsarbetet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 4. XmR chart för inkomna ärenden i Mina vårdkontaktakter per vecka med start vecka 42 (2013-
10-08) med tidpunkt för PGSA 
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I syftet att få en bättre överblick över hela perioden 2013-09-30---2014-05-02 och för att se 
om en förbättring kunde påvisas sammanställdes data i två veckors intervall se figur 5 i run 
chart. Mållinjen var är 43 kontakter/2 veckor. Mot slutet av perioden kan ett shift anas där 5 
mätpunkter är ovan medianen. Ytterligare mätning är nödvändigt för att säkerställa shiftet. 
Resultatet av förbättringen blev i genomsnitt 2,2 inkomna ärenden per dag i Mina 
vårdkontakter, vilket blir 12 % av totala andelen kontakter.  
Det mest optimala hade varit att göra om mätningen med inkommande telefonkontakter och 
lämnade telefonmeddelanden för att undersöka om telefonkontakten hade påverkats av 
användningen av Mina vårdkontakter. Tyvärr så blev telefonin omlagd så fler mottagningar 
blev kopplade till samma telefon. Detta omöjliggjorde en förnyad mätning.  
 

Figur 5 Run Chart över perioden 2013-09-30---2014-05-02 för inkomna ärenden i Mina vårdkontakter 
i två veckors intervall.  
 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att målet med förbättringen inte uppnåddes, ej heller kan 
påvisas en statistisk förbättring. Glädjande nog blev dock barnmorskemottagningen bäst, med 
god marginal, bland barnmorskemottagningarna i Region Skåne på att använda Mina 
vårdkontakter under våren 2014.  
 
 

6.2 Resultat av studien av förbättringsarbetet 
Intervjudelen presenteras först följt av delen om ärendetyper och tider på dygnet när Mina 
vårdkontakter används. 

 6.2.1 Resultat av intervjuerna 
Intervjudelens resultatet presenteras utifrån kategorierna som undersöktes i intervjuerna; 
tillgänglighet, delaktighet, inflytande och insyn. Inom varje kategori har innehållsanalysen 
gett olika teman vilka beskrivs under respektive kategori. För fullständig beskrivning av 
innehållsanalysen, se bilaga 6.  

6.2.2 Tillgänglighet 
Innehållsanalysen har lett fram till följande underkategorier: bekvämt och praktiskt, 
återkoppling och användarovänligt.  
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Merparten av respondenterna upplevde att Mina vårdkontakter var smidigt och enkelt att 
använda. Respondenterna använde dator och smarttelefon för att nyttja Mina vårdkontakter. 
E-legitimation, mobil eller stationär, användes vid inloggning men även SMS och lösenord. 
Det upplevdes som enklare att använda Mina vårdkontakter än att ringa till 
barnmorskemottagningen och att kontakten underlättades. Några respondenter gav uttryck för 
att användarna av Mina vårdkontakter underlättar för de som föredrar telefonkontakt, 
eftersom de inte belastar telefonen. Det upplevdes positivt att Mina vårdkontakter gav 
möjlighet att skicka meddelande när en fråga blev aktuell, när som helst på dygnet eller när 
respondenten hade tid. Att kontakten inte är direkt och att svaret kan dröja olika länge 
beroende på när kontakten tas beskrevs inte som något problem. Det upplevdes som positivt 
att det går att rikta frågan till en särskild barnmorska så att respondenten inte behövde upprepa 
sin historia. Tjänsterna som erbjöds fyllde sitt syfte och respondenterna visste vad de ville när 
de loggade in.  

 
 

”Enkelt, jättebra grej. Inget är besvärligt,(mina vårdkontakter är) tydligt och enkelt”. 
                               Användare i behov av kontakt under graviditet 
 

”Det är ju det som är så bra, jag kan göra det när jag vill”. 
                                                  Användare i behov av förnyat recept 

 
”Jag visste vad jag var ute efter. Kollade inte in övriga tjänster så noga”.   

                        Användare i behov av att boka tid.  
 
 
Återkoppling 
Svaret från vårdpersonalen dröjde inte länge. Några respondenter blev förvånade att det gick 
så snabbt. Upplevelsen är också att det ska gå relativt kort tid från att meddelandet är skickat 
till att någon form av återkoppling ges. 1-4 dagar anses rimligt.  
 
 

”Inga problem, inte ens ett dygn”. 
     Användare i behov av att boka tid 

 
 
Respondenterna förstod att Mina vårdkontakter inte är lämpligt att använda vid vissa tillfällen. 
De tog ett eget ansvar att inte skicka frågor som behövde omedelbart svar som vid mer akuta 
ärenden. Akuta ärenden sköttes över telefon antingen med barnmorskemottagningen eller 
annan vårdenhet, som förlossningsavdelningen. Det togs hänsyn till att 
barnmorskemottagningen var öppen under dagtid, helgfri vardag och respondenter förstod att 
det då inte gick att få svar på andra tider. Eget ansvar togs också för att vara ute i god tid om 
tid behövde bokas.  
  
 

”Man har eget ansvar som patient. Det passar inte till akuta ärenden”. 
                                                      Användare i behov av att boka tid 
 
 
Användarovänligt 
Inloggningen kunde upplevas som svår och att den behövde genomföras flera gånger för att 
det skulle kännas enklare. Inloggningen upplevdes inte som logisk och det tog lång tid att få 
lösenord. Det krävdes datorvana och många människor har inte det, vilket påpekades av en 
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respondent som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Det fanns svårigheter i 
mina vårdkontakter med att hitta rätt mottagning. Tjänsterna var i vissa fall svåra att hitta. 
Något som saknades var en tjänst i vilken en snabb enkel fråga kunde ställas och att det skulle 
vara möjligt att svara på vårdpersonalens svar. Det skulle också finnas möjlighet att rikta 
frågorna till en specifik barnmorska.  
 
 
              ”Att kunna ställa en allmän fråga istället för att ringa.”(om tjänst som saknades) 
                                              Användare i behov av förnyat recept på preventivmedel.  
 

6.2.3 Delaktighet 
Innehållsanalysen har lett fram till följande teman: egenmakt, brist på egenmakt och 
eftertänksam egenmakt.  
 
Egenmakt 
Respondenterna upplevde att de fick tillräckligt med information för att kunna fatta 
hälsorelaterade beslut. Det fanns en tilltro att om det skulle behövas kunde kompletterande 
frågor ställas. Svaren var lättförståeliga och tydliga. Tonen i svaren uppfattades som trevliga 
och professionella. Respondenterna upplevde att svaren var riktade till personen som frågade 
och att svaret inte var kopierat. Det fanns en känsla av att vara lyssnad på och att bli tagen på 
allvar. För att svaret skulle kännas personligt behövdes ett svar som involverade deras namn, 
”Hej + namnet” på användaren. Svaret skulle vara på ett språk som var enkelt och tydligt utan 
medicinska termer, men ändå professionellt. En del respondenter hade använt sig av tjänster 
som de upplevde inte krävde så mycket information, till exempel boka om tid.  
  
 
                            ”Kort och koncist men ändå personlighetskänslan.”   
  Användare i behov av att boka om tid 
 

”Ja de tyckte jag verkligen”. (att informationen var tillräcklig för att fatta beslut om egna 
hälsan) 

Användare i behov av rådgivning 
 

”Ja du, kändes inte att det var relevant i mitt ärende”. 
                                                   Användare i behov av att boka tid  
 
 
 
Brist på egenmakt 
Svar som stack ut i mängden var uppfattningen om att informationen varit otillräcklig för att 
kunna fatta beslut om sin hälsa. Det kunde användas andra källor för att inhämta mer 
information, som 1177.  
   

”Nej, jag tycker inte det” (om informationen varit tillräcklig).  
  Användare i behov av boka om tid 
 
 
Eftertänksam egenmakt      
Respondenter upplevde att de förstod svaren som de fick i mina vårdkontakter. Svaret från 
respondenten var tveklöst: ja. På frågan om svaren upplevdes som riktade till personen blev 
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svaret mer tveksamt och de fick tänka efter en stund. Svaret på frågan om anpassade svar blev 
”Ja, det tycker jag”. En del upplevde att de inte behövde mer information.  
 
 

6.2.4 Inflytande 
Innehållsanalysen har lett fram till följande teman: frånvaro av inflytande, inget behov av att 
påverka och känsla av inflytande  
 
Frånvaro av inflytande 
Det fanns respondenter som upplevde att det inte fanns någon möjlighet att påverka vården. 
Någon trodde inte att det skulle göra någon större skillnad även om hon försökte påverka 
vården. Det upplevdes inte som de kunde påverka och kräva olika undersökningar som 
tillexempel ultraljud.  
   

” Nej, tycker inte att jag kan påverka vården. Mindre stress med mina 
vårdkontakter men jag tycker inte jag kan påverka på något sätt”.  

 Användare i behov av att boka tid  
 
 
 ” Jag vet inte riktigt, det som i detta fallet finns inte så mycket att påverka”. 
   Användare i behov av förnyat recept  
 
 
Inget behov av att påverka 
Det fanns respondenter som inte kände att de behövde påverka. Vården som gavs var bra som 
den var. Om det skulle behövas var uppfattningen att det skulle gå att diskutera med 
vårdpersonalen.  
 

”Behöver inte påverka. Mycket bra som det är”. 
                                       Användare i behov av rådgivning 
 
 
Känsla av inflytande 
Respondenter tyckte att det kändes viktigt att kunna påverka sina besökstider, så att inte det 
kommande besöket förlades på arbetstid. Även om det inte fanns behov för tillfället var 
uppfattningen att det gick att påverka vården om behov skulle finnas. Att komma fram till 
mottagningen upplevdes som ett sätt att kunna påverka. En respondent uppfattade det som att 
hon fick mer vård trots att hon inte kom på extra besök, och det gav en känsla av inflytande 
och trygghet. Det kändes bra att kunna ställa snabba frågor och att välja vilken barnmorska 
som skulle svara.  
  
 

”Jag tycker jag har inflytande bara genom att använda tjänsterna”. 
 Användare i behov av rådgivning 

 
 

6.2.5 Insyn 
Innehållsanalysen har lett fram till följande teman: information, otillräcklig insyn och 
valfrihet. 
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Information 
Information om barnmorskemottagningen på Mina vårdkontakter uppfattades som tillräcklig 
men tunn. Informationen uppfattades innehålla öppettider, adress och telefonnummer. 
Respondenter kunde uppleva att denna information var tillräcklig för att komma i kontakt med 
barnmorskemottagningen. Om mer information behövdes, inhämtades den från mottagningens 
hemsida eller 1177.se.  
 
 
 Det är den informationen man behöver, fast jag har nog läst mer på hemsidan.”  
          Användare i behov av att boka tid  
 
 
Otillräcklig insyn 
Det uppfattades inte finnas någon information om hur verksamheten bedrivs. En respondent 
uppfattade det som väldigt konstigt att det inte gick att få insyn trots att det var tanken. Det 
upplevdes inte finnas information som möjliggjorde någon jämförelse mellan olika 
barnmorskemottagningar mer än deras öppettider.  
 
 

”Jag upplever att jag inte har någon insyn, inte över huvudtaget. 
Vet inte vad man ska ha insyn i”.   

                     Användare i behov av att förnya recept 
   
 
Valfrihet 
Respondenterna visste att det fanns andra barnmorskemottagningar, men hade inget behov av 
att jämföra olika mottagningar. Det kändes självklart att gå dit där vården tidigare upplevts 
som tillfredsställande. Respondenter fanns också som inte hade reflekterat över att 
möjligheten fanns att välja barnmorskemottagning. De hade inte heller fått någon information 
om detta på mina vårdkontakter.  
 

”Det hade säkert gått hur bra som helst, Har aldrig velat göra något val”. 
                                           Användare i behov av att boka tid  
 
 

6.3 Ärenden som kanaliseras i Mina vårdkontakter och 
tidpunkter på dygnet Mina vårdkontakter används. 
 
Enheter som använder Mina vårdkontakter bestämmer vilka tjänster i form av ärendetyper 
som de vill erbjuda invånarna. Barnmorskemottagningen bestämde att ha ärendetyper som 
”kontakta mig, av/omboka tid, av- och omboka tid direkt för gynekologiskt cellprov, beställa 
tid, rådgivning, förnya recept, meddelande till patient och begäran om intyg”. Tjänsten 
”meddelande till invånare” initieras från vårdpersonal som önskar komma i kontakt med eller 
lämna meddelande till en patient. För tjänsten ”av- och omboka tid för gynekologiskt 
cellprov” finns för närvarande ingen statistik.  
 
Den mest använda tjänsten var ”kontakta mig” följt av ”av/omboka tid”. Totala antalet 
ärenden under tidsperioden 2013-10-08—2014-05-02 uppgick till 335, se figur 7. De patienter 
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som använde tjänsten ”kontakta mig” kunde ha olika önskemål som att vilja ha ett svar på en 
fråga eller att vilja bli uppringd av vårdpersonal. De som använde ”rådgivning” önskade 
många gånger få svar på specifika frågor kring sin hälsa till exempel olaga blödningar eller 
smärtor vid graviditet.  
 
 

 
Figur 7. Fördelning av typ av ärende på Mina vårdkontakter, 2013-10-08—2014-05-02 
 
 
En av fördelarna med Mina vårdkontakter är att den kan användas oavsett tidpunkt på dygnet. 
Det kunde då vara intressant att undersöka när på dygnet som patienterna på 
barnmorskemottagningen väljer att använda Mina vårdkontakter. Flest ärenden inkom på 
måndagar och sen i fallande ordning efter hand under veckan, se figur 8. Detta följde samma 
mönster som andelen inkommande telefonsamtal fördelar sig över veckodagarna, se figur 9. 
Resultaten var att den procentuella fördelningen i stort sett var densamma för både inkomna 
ärenden i Mina vårdkontakter som inkomna telefonärende.  
 
 

 
Figur 8. Ärenden inkomna på Mina vårdkontakter fördelat på veckodagarna 
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Figur 9.  Ärenden inkomna på telefon fördelat på veckodagarna 
 
 
En annan av fördelarna med Mina vårdkontakter är att den kan användas oavsett tidpunkt på 
dygnet. Intressant var då att undersöka när på dygnet patienterna till barnmorskemottagningen 
valde att använda tjänsterna. Resultatet av genomgången av inkomna ärenden visade att de 
vanligaste tiderna var mellan 08.00-16.00 vilket sammanfaller väl med 
barnmorskemottagningens öppettider. Endast ett fåtal väljer senare på kvällen, efter klockan 
20.00, se figur 10. 
 
 

 
Figur 10. Inkomna ärenden i Mina vårdkontakter fördelat över dygnet 
 
 
Sammanfattningsvis visar denna del av resultatet att ärenden till Mina vårdkontakter 
inkommit under de tider på dygnet när barnmorskemottagningen var bemannad och flest 
ärenden inkom i början på veckan, vilket i stort sett var liknande som för ärenden på telefon.  
 

7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
Trots den kvalitativa metoden av intervjudelen i studien var forskningsansatsen deduktiv. Det 
var den i den bemärkelsen att frågorna från början var utformade med ett tydligt syfte att 
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undersöka om CeHis mål med Mina vårdkontakter hade uppfyllts. Frågorna ställdes ibland i 
olika ordning och kompletterande frågor ställdes för att stärka förståelsen hos både 
respondenten och intervjuaren. Detta gör att intervjuerna inte kan kallas strukturerade trots 
sina specifika och till antalet lika många frågor. Om syftet hade varit att förutsättningslöst 
undersöka upplevelsen av användningen av Mina vårdkontakter skulle annan intervjumetod 
använts (Kvale, 1997). Den mest klassiska är den kvalitativa djupintervjun där intervjuguiden 
har några enstaka frågor som ska besvaras som ett berättande. I en intervjusituation finns 
möjlighet till att ställa ytterligare frågor och fördjupa förståelsen. Det faktum att författaren 
skrev ner svaren i direkt anslutning till intervjun kan ha påverkat möjligheten till att i en 
djupare mening förstå innebörden av svaren. Telefonintervjun innebar att frågan ställdes och 
svaret skrevs ner, vilket gav ett visst avbrott i samtalet. Av tekniska skäl var det inte möjligt 
att spela in telefonsamtalen, vilket var tänkt från början. Det hade eventuellt kunnat bli bättre 
flyt och naturligare samtal vid ett fysiskt möte, intervjun hade då kunnat spelats in. Syftet med 
telefonintervju var att kunna genomföra så många intervjuer som möjligt. Tidsaspekten var 
inte heller helt ovidkommande. När intervjuer utförs kan forskaren och respondenten 
medvetet eller omedvetet påverka varandra. Forskaren bör vara medveten om detta och 
försöka påverka i så låg utsträckning som är möjligt. Uppfattningen är att författaren kan ha 
påverkat respondenterna genom fördröjning som blev på grund av att svaren skrevs ner direkt.  
Validitet förklarar i vilken utsträckning resultatet har besvarat syftet, är det undersökt som var 
tänkt att undersökas? Validitet är ett komplicerat begrepp som av vissa endast anses höra 
hemma i den kvantitativa och positivistiska forskarvärlden. De önskar använda begrepp som 
autenticitet och trovärdighet (Svensson & Starrin, 1996). Förespråkare finns för att begreppet 
används inom kvalitativ forskning men har något olika innebörd i de olika ansatserna (Kvale, 
1997) använder begreppet validitet, men då som ett förhållningssätt som följer hela 
forskningsprocessen och inte enbart i förhållande till resultatet. Han menar att validitet kan 
användas som ett sätt att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Ett sätt att kontrollera 
resultatet var att använda sig av flera intervjuer och utföra dessa tills mättnad kunde skönjas. 
Samma svar upprepades vid många intervjuer och därför ansåg författaren att intervjuerna 
kunde avslutas inom ramen för urvalsgruppen. Urvalet gjordes utifrån ett tidsintervall och inte 
efter patientkategori eller typ ärende de använt i Mina vårdkontakter. På detta sätt ökade 
chansen att urvalet skulle innehålla olika patientkategorier och olika använda ärendetyper. 
Intervjuguiden, se bilaga 4, var indelad efter kategorier från CeHis mål om Mina 
vårdkontakter. Definition av begreppen har vidimerats av dåvarande programansvarig för 
Mina vårdkontakter på Cehis, numera vice VD för Inera. Frågornas innehåll och karaktär har 
dryftats med författarens båda handledare och har även testats på två oberoende personer och 
frågorna justerades något efter detta. Efter några intervjuer kunde trots allt svårigheter med att 
förstå frågorna om framförallt insyn och inflytande märkas. Frågorna följdes av ytterligare 
frågor för att öka förståelsen hos respondenterna och för att ytterligare vara säker lästes svaret 
upp och författaren frågade om det var korrekt uppfattat. För att förhindra detta skulle en 
pilotstudie utförts i syfte att få fram förståeliga och relevanta frågor. Resultatet kan påverkas 
av hur frågorna är ställda och hur väl formulerade frågorna är (Kvale, 1997). Frågorna skulle 
kunna göras om och ställas på annat sätt för att tydligare få svar på frågor om framförallt 
insyn och inflytande. 
 
Vilket hade utfallet blivit om metoden varit enbart kvantitativ? Kanhända hade resultatet 
blivit ett annat. Kvantitativ metod hade ökat möjligheterna till fler deltagare i 
undersökningspopulationen. Många fler personer hade kunnat besvara ett frågeformulär, 
kanske ett totalurval då användarna uppgår till endast drygt 200 stycken. Möjlighet hade 
kunnat ges till generaliserbarhet av resultatet. Andra problem kan dock infinna sig som risken 



32 
Katarina Waller  

för bortfall, kraftig tidsåtgång till att kontakta samtliga tilltänkta respondenter samt att sända 
ut frågeformulär och påminnelser och stärka reliabiliteten för att nämna några exempel.  
 
Om klassisk kvalitativ ansats hade använts hade intervjufrågorna varit mer öppna och endast 
ett fåtal frågor hade funnits i intervjuformuläret. Intervjuerna hade spelats in och 
transkriberats och analyserats med innehållsanalys. Resultatet kunde ha blivit ett annat. Kritik 
mot kvalitativa intervjumetoder riktas oftast mot svårigheter till objektivitet och 
generaliserbarhet. Forskare som rör sig  inom det  kvalitativa fältet gör sällan anspråk till att 
kunna generalisera resultatet till populationer utanför studiepopulationen (Svensson & Starrin, 
1996). Vilken metod som används bestäms dock utifrån syftet och syftet med innevarande 
studie var att fånga upp de uppfattningar som fanns kring målen med Mina vårdkontakter.  
 
Avsaknad av tydlig design kan ge viss subjektivitet och inte så organiserat intryck åt studien. 
Fallstudie är en vedertagen och passande metod när organisationer ska studeras. Fenomenet 
som ska studeras och undersökas görs företrädelsevis i sin verkliga miljö och undersöker ofta 
processer. Fallstudie lämpar sig även för utvärderingar (Fulop, Anderson, Allen, Allen, & 
Black, 2001). Fallstudie som design skulle kunna passa till denna studie då studien undersöker 
en verksamhet i förändring. Författaren bedömde dock att personalens uttryck inte gavs något 
utrymme och då endast intervjuer inte medger en tillräcklig grund för triangulering, går 
helhetsperspektivet på organisationen förlorat. Denna design valdes därmed bort. 
 
Resultatet skulle kunna styrkas ytterligare genom metod som mixed methods vilken genom 
triangulering belyser frågorna ur olika synsätt i syfte att fördjupa och öka förståelsen av det 
undersökta (Doyle, Brady, & Byrne, 2009). I denna studie hade intervjustudien kunnat 
kompletteras med enkätstudie vilket hade kunnat ge ett resultat med större tyngd och djup i. 
Det hade även varit intressant att undersöka hur vårdpersonalen upplever att målen uppfylls. 
Genom en sådan metod hade studien fått ett helhetsperspektiv som hade varit värdefullt.  
 
Bortfallet blev 31 användare, varav fyra exkluderades utifrån exklusionskriterier. 22 personer 
svarade inte i telefon och en förklaring kan vara att personer kanske inte gärna svara i telefon 
när samtalet kommer från skyddat nummer. Det var fem tilltänkta respondenter som inte 
svarade i telefon vid den tillsammans bestämda tidpunkten för intervjun. Detta bortfall kan 
eventuellt förklaras av att de kan ha känt sig tvingade att tacka ja när de blev tillfrågade men 
sedan har ångrat sig.  
 
Sättet på vilket de tilltänkta respondenterna blev kontaktade på kunde har varit annorlunda. 
Genom att ringa till patienterna fanns risk för att utsätta patienterna för obehag. Obehaget kan 
ha bestått i att bli uppringd av någon vårdpersonal men också av att bli uppringd där 
kontaktuppgifterna var hämtade från ett säkert kommunikationssystem. Ärendet framfördes 
tidigt i samtalet, men fick ändå nästan en karaktär av att vara en försäljningssituation. En 
diskussion med jurist på Region Skåne om detta förfarande hade kunnat vara på sin plats. Om 
studien skulle göras om skulle detta ändras. Ett annat sätt att kontakta är att information ges 
vid besöket på barnmorskemottagningen och inleds med frågan om de har kontaktat 
mottagningen genom Mina vårdkontakter och om de i sådana fall skulle kunna tänka sig att 
ingå i en studie. Då förhindras känslan av att systemen inte är säkra och att presumtiva 
respondenter känner sig oroliga och olustiga för att någon från sjukvården tar kontakt.  
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7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av intervjustudien liknar det som framkommit i undersökningar utförda av 
myndigheten för vårdanalys (Docteur, 2012) att insyn och inflytande bör stärkas. Användare 
visar inte något tydligt intresse av ökat inflytande och insyn. Hälsovalet ska innebära ökat 
insyn i vårdenheten. Tillgänglighetsaspekten är viktig hos gravida kvinnor (Hildingsson et al., 
2002). I Hälsovalets kölvatten finns tidsböcker som är överfulla och lite utrymme för 
individualiserad vård. När det är svårt att få tag på barnmorskan på telefon kan Mina 
vårdkontakter ge en möjlighet till kontakt, vilket ibland kan vara tillräckligt för att lindra oro. 
En av respondenterna uttryckte det som ”Att få mer vård fastän man inte besöker 
mottagningen”.  
 
I starten av Hälsoval Skåne för barnmorskemottagningar ackrediterades inte varje enhet utan 
vissa mottagningar blev filialer till andra. Detta gjorde att i de nationella 
patientundersökningarna kunde inte de enskilda enheterna utvärderas. Det gör också att 
invånare inte har tillgång något objektivt jämförelseinstrument. Valfriheten är själva hjärtat av 
Hälsoval Skåne. Valfrihet till vilket pris? Är det valfriheten i sig som är värdefull snarare än 
effekterna av den? Detta har nu ändrats och förhoppningsvis kommer även 
barnmorskemottagningar ingå i nästa undersökning. Insyn i organisationerna kan komma att 
öka när detta fungerar optimalt. I ett förbättringsperspektiv kan det dock tänkas att varje 
mottagningen skulle vara behjälpliga av att göra egna undersökningar. Dessa skulle till 
exempel undersöka hur nöjda patienterna är med vården eller vad som behöver förändras för 
att förbättra insyn och inflytande i organisationen?  
 
De flesta respondenter uppgav att Mina vårdkontakter var enkla och smidiga att använda. En 
fördel var att slippa passa telefontider eller att lämna meddelande och bli uppringd vid 
olämpligt tillfälle. Liknande resultat påvisas i Ineras undersökningar. Varför är det då inte fler 
som nyttjar tjänsterna? Kan det vara att de är enkla att använda men för övrigt inte 
intressanta? Kan vårdpersonalens inställning spela någon roll? Kommer inställningen att 
förändras genom införande av eHälsotjänster som ”Journal på nätet”, att kunna följa sin 
remiss och vaccinationsöversikt? Det är kanske så att dessa tjänster ger möjlighet till ökad 
delaktighet och inflytande. Dessa tjänster är kanske mer attraktiva för invånarna och 
användningen då ökar. Invånarna i landet består till en viss del av personer med olika 
funktionsnedsättningar. Vem försvarar deras intressen i den tekniska utvecklingen? 
 
Bland respondenterna var det en del som inte hade reflekterat över att de kunde välja 
alternativt inte upplevde att de hade behov av att välja mottagning. De invånare som väljer att 
gå till stadens privata barnmorskemottagning, vad styr deras val? Kan det vara så att de har  
jämfört genom att lyssna på andras upplevelser av mottagningarna eller genom att ringa till 
mottagningarna och ställa frågor om verksamheten? Bemötande, kontinuitet och tillgänglighet 
är viktiga komponenter i vården av gravida (Hildingsson et al., 2002). För verksamheter i 
konkurrensutsatta organisationer (för alla andra också) kan forskning ha stor betydelse för hur 
många patienter som väljer att besöka mottagningen. Att ta till vara vad forskning säger om 
vad som är viktigt för patienterna gynnar framför allt patienterna men kan även få positiva 
bieffekter i form av ökat antal patienter som listar sig på mottagningen.  
 
Vanligaste ärendetypen var ”kontakta mig” följt av ”av/omboka tid”. Detta skiljer sig från 
användare i övriga verksamheter där de vanligaste nyttjade tjänsterna på Mina vårdkontakter 
är ”boka/omboka tider”, ”receptförnyelse” och att skicka meddelande till vårdgivaren (Center 
för eHälsa i samverkan, 2012c). Hur kan detta komma sig? Kan det vara så att patienter till 
barnmorskemottagningar har mer behov av personlig kontakt eller är det kopplat till oro hos 
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hos patienterna? En annan förklaring kan vara att inte alla vårdenheter väljer att erbjuda 
tjänsten ”kontakta mig”. Ytterligare undersökningar skulle behövas för att undersöka vilka 
slags tjänster patienterna är intresssade av och eventuellt anpassa utbudet till typ av patienter 
(till exempel kan behoven skilja sig åt mellan en gravid person och en person som söker för 
huvudvärk på vårdcentralen) som söker vårdenheter. Ett exempel skulle kunna vara att ha en 
tjänst som heter ”kontakta min barnmorska”. Barnmorskorna och undersköterskorna skulle 
behövas utbildas i systemet för att kunna ändra sitt arbetssätt (om de upplever att de har ett 
sådant behov), till exempel ha uppföljning på Mina vårdkontakter av olika behandlingar som 
rökavvänjning vid graviditet, Far (fysisk aktivitet på recept) som är utfärdat, bäckensmärtor 
och så vidare.  
 
Fördelningen av ärenden över veckan och dygnet i Mina vårdkontakter följer i stort sett 
ärenden inkomna på telefon. Telefontid har ökat från klockan 08.00-11.00 till klockan 08.00-
12.00. Övrig tid lämnas meddelanden på telesvar och vårdpersonal ringer sen upp patienten. 
Tillgängligheten över dygnet är ett återkommande argument för Mina vårdkontakter. Denna 
studie kunde inte påvisa att patienterna till barnmorskemottagningen använde sig av denna 
påtalade fördel. En fundering kring detta är att patienter ville ha svar på sina frågor ganska 
snart. Rimlig tid till svar uppgavs in intervjustudien vara 1-4 dagar, vilket inte låter sig 
påskina i resultatet. En annan förklaring kan vara att patienterna sitter vid datorn på jobbet 
under kontorstid och tar sig då tid att skicka ärenden till barnmorskemottagningen. Detta talar 
dock emot svaren i intervjustudien där de flesta använde sig av e-legitimation på datorn.  
 

7.3 Diskussion av förbättringsarbetet  
Som tidigare nämnts var det en fördel att sätta upp smarta mål för förbättringsarbetet. 
SMARTa mål ska vara Specifika, Mätbara, Accepterat, Realistiska och Tidsatta (Qulturum, 
2012). Målet för förbättringsarbetet som beskrivs i denna uppsats var: att öka andelen 
kontakter som togs via Mina vårdkontakter vid en barnmorskemottagning till 25 % av totala 
antalet kontakter. Målet skulle vara uppfyllt 2014-04-30. Detta mål kunde sägas vara specifikt 
då det var ganska tydligt, det var mätbart och tidsatt. Så långt allt väl. Problem uppstår vid 
diskussion om hur accepterat och realistiskt målet var. Förbättringsarbete utförs med fördel i 
projektteam med personer som har ledande och beslutande ställning samt de som ska utföra 
arbetet (Langley et al., 2009). Det finns olika skolor för ledning av teamet där ledaren kan 
agera antingen klassisk projektledare eller som mer nytänkande scrummaster. I vilket fall så 
behövs en förankring för förbättringsarbetet i teamet. Där denna förankring saknas kan 
svårigheter uppstå att genomföra förbättringen och skapa en dynamisk atmosfär där 
teammedlemmarna upplever förbättringsområdet som viktigt och att strävan att uppnå målet 
har prioritet (Nelson et al., 2007). Förbättringsarbetet som beskrivs i denna uppsats har utförts 
utan stöd, men med godkännande, från ledningen. Trots idoga försök till förankring hos 
ledningen har intresset varit svalt för förbättringsarbete. Det kan tyckas anmärkningsvärt med 
tanke på att hälso- och sjukvården ska jobba med ständiga kvalitetsförbättringar vilket även 
Socialstyrelsen lyfter fram i sina föreskrifter (Socialstyrelsen, 2009, 2011b). En tänkbar 
förklaring kan vara att under en omorganisationen fanns inte intresse eller kraft att engagera 
sig i något som upplevdes som enskilda medarbetares intresse. Ett annan förklaring kan vara 
skifte av organisationstillhörigheter och frekventa chefsbyten. Teammedlemmarna har utfört 
förbättringsarbetet utan möjlighet till möten och tid för reflektion. Utifrån dessa 
förutsättningar har förbättringsarbetet i någon mån ändå lyckats eftersom mottagningen blev 
den bästa barnmorskemottagningen i regionen. Målet på 25 % blev inte uppnått men 
kanhända var det inte ett realistiskt mål. Målet med 25 % sattes utifrån målet för Region 
Skåne och nationellt att 25 % av invånarna ska ha konto på Mina vårdkontakter.  
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Målet för förbättringsarbetet uppnåddes inte till fullo. Senaste resultatet i mätning från Region 
Skåne visar ändå att barnmorskemottagningen är den bästa barnmorskemottagning i regionen 
på att använda Mina vårdkontakter, eller ännu hellre är det våra patienter som är flitiga 
användare. Förbättringsarbetet hade egentligen bara startat, men avslutades efter första delen 
av processen- informera patienterna om Mina vårdkontakter. Det finns flera förklaringar till 
detta. Den största är sviktande stöd från ledningen, vilket är A och O i varje förbättringsarbete 
för bästa och mest hållbara resultat. En annan orsak är att personalen hade under drygt två års 
tid varit utsatt för en stor omorganisation som efterföljts av olika organisationstillhörigheter 
och därmed olika chefer. I personalgruppen hade stressnivån varit hög och några hade varit 
sjukskrivna i långa perioder. Ett par barnmorskor har kommit på vikariat men slutat efter olika 
långa perioder.  
 
En omstrukturering i telefonhantering ledde till att mätning av inkommande telefon- och 
röstbrevlådesamtal försvårades.  
 
För att optimera detta förbättringsarbete och uppnå bättre resultat skulle processen kunnat se 
ut på annat sätt. Förbättringsområden skulle kunnat identifierats tillsammans i teamet och 
patienter och på så sätt få ett engagemang och förankring som annars är svår att uppbåda. 
Förbättringsområdet måste kännas meningsfullt och målen realistiska. Det skulle kunna 
inledas med en utbildningsplan för personalen. Utbildningsplanen skulle innefatta både 
utbildning inom Mina vårdkontakter men även förbättringskunskap. Fler och andra tester än 
de utförda skulle kunna öka chanserna till att nå uppsatta mål. Tester som skulle kunna utföras 
är till exempel att en personal under en vecka står i väntrummet och informerar patienterna. 
Det skulle kunna finnas en dator i väntrummet där patienter skulle kunna beställa lösenord 
eller bli visad hur Mina vårdkontakter fungerar. Möjligheterna är i princip oändliga men det är 
mycket svårt att genomföra större genomgripande tester och förändringar under pågående 
omorganisation och med magert stöd från ledningen.  
Om förbättringsarbetet skulle utföras igen skulle författaren kommunicera mätningarna 
kontinuerligt för teamet. Fler insatser skulle göras för att utbilda teamet i Mina vårdkontakter. 
En annan lärdom är att även med små medel kan förändringar till det bättre göras.  
 

7.4 Förslag på ytterligare forskning 
Resultaten i innevarande studie kan inte generaliseras till övriga barnmorskemottagningar. 
Ansatsen i form av kvalitativa intervjuer begränsar generaliseringen. Det kan ge en 
fingervisning om vad som kan förbättras på just denna specifika barnmorskemottagningens 
sida på Mina vårdkontakter som till exempel insyn och inflytande. Ytterligare studier skulle 
behövas för att undersöka patienters behov av olika tjänster och anledningar till att varför en 
stor del av patienterna inte väljer att använda Mina vårdkontakter. Personalens upplevelse är 
inte att förringa men i denna studie har det inte funnits utrymme för att undersöka detta. 
Ytterligare studier skulle behövas för att undersöka personalens inställning till Mina 
vårdkontakter. En intressant studie eller snarare förbättringsarbete vore att jämföra hur antalet 
telefonsamtal påverkas av ökad användning av Mina vårdkontakter.  
 



36 
Katarina Waller  

8 Referenser 
Andreassen, H. K., Bujnowska-Fedak, M. M., Chronaki, C. E., Dumitru, R. C., Pudule, I., 

Santana, S., . . . Wynn, R. (2007). European citizens´use of E-health services: A study 
of seven countries. . BMC Public Health, 7.  

Atherton, H., Sawmynaden, P., Sheikh, A., Majeed, A., & Car, J. (2012). Email for clinical 
communication between patients/caregivers and healthcare professionals. Cochrane 
Database Syst Rev, 11, Cd007978. doi: 10.1002/14651858.CD007978.pub2 

Backman. (2008). Rapporter och uppsatser. . Lund: Studentlitteratur. 
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V., & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg- 

till grund för akademiska studier. Lund: Studentlitteratur. 
Bergman, B., & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Lund: 

Studenlitteratur. 
Center för eHälsa i samverkan. (2012a). Förslag på riktlinjer för e-tjänster i mina 

vårdkontakter.  
Center för eHälsa i samverkan. (2012b). Handlingsplan 2013-2018. Landstings, regioners och 

kommuners samarbete inom eHälsoområdet. . 
Center för eHälsa i samverkan. (2012c). Slutrapport. Projektet mina hälsotjänster. 
Center för eHälsa i samverkan. (2013a). Center för eHälsa i samverkan. from 

http://www.cehis.se/cehis_uppdrag-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1/ 
Center för eHälsa i samverkan. (2013b). Center för eHälsa i samverkan. Invånartjänster. 

Hämtad 02 dec, 2013, från http://www.cehis.se/invanartjanster/ 
Center för eHälsa i samverkan. (2013c). Mina vårdkontakter. from 

http://www.cehis.se/invanartjanster/mina_vardkontakter/ 
Center för eHälsa i samverkan. (2013d). Verksamhetsplan 2014.  Hämtad från 

http://www.cehis.se/images/uploads/dokumentarkiv/Beslutad_verksamhetsplan_2014_
efter_styrelsemote_131011.pdf. 

Docteur, E., Coulter, A. (2012). Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. En extern 
utvärdering och sex rekommendationer för förbättring. : Myndigheten för vårdanalys. 

Doyle, L., Brady, A.-M., & Byrne, G. (2009). An overview of mixed methods research. 
Journal of Research in Nursing, 14(2), 175-185. doi: 10.1177/1744987108093962 

eHälsomyndigheten. (2014, 20140101). eHälsomyndigheten.   Hämtad jan 21, 2014, från 
http://www.ehalsomyndigheten.se/default.aspx 

Ekendahl, M. (2011). Din journal på nätet. Delrapport 1: Inera. 
Elg, M. (2001). Visualisering av mätetal för bättre beslutsfattande. (föreläsningsmaterial)  
Fulop, N., Anderson, S., Allen, P., Allen, P., & Black, N. (2001). Studying the organisation 

and delivery of Health Services. London: Routledge. 
Hassol, A., Walker, J. M., Kidder, D., Rokita, K., Young, D., Pierdon, S., . . . Ortiz, E. (2004). 

Patient experiences and attitudes about access to a patient electronic health care record 
and linked web messaging. J Am Med Inform Assoc, 11(6), 505-513. doi: 
10.1197/jamia.M1593 

Hildingsson, I., Waldenström, U., & Rådestad, I. (2002). Women´s expectations on antenatal 
care as assessed in early pregnancy: number of visits, continuity of caregiver and 
general content. . Acta Obstet Gynecol Scand., 81(2).  

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qual 
Health Res, 15(9), 1277-1288. doi: 10.1177/1049732305276687 

Hälsovalskontoret, R. S. (2014). Förutsättningar för 
Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne 



37 
Katarina Waller  

omfattande: Mödrahälsovård, Preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa och 
Gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för 
livmoderhalscancer. 

Inera. (2014, jan 28). Identifieringstjänst SITHS.   Hämtad 20140411, från 
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/SITHS/ 

Kalra, D., & Fernando, B. (2013). A review of the empirical evidence of the healthcare 
benefits of personal health records. Yearb Med Inform, 8(1), 93-102.  

Kim, J., Jung, H., & Bates, D. W. (2011). History and Trends of "Personal Health Record" 
Research in PubMed. Healthc Inform Res, 17(1), 3-17. doi: 10.4258/hir.2011.17.1.3 

Kraft, M. (2013). eHälsa i Region Skån. Medborgarnas e-tjänster inom vård och hälsa. 
Koncernkontoret. 

Kummervold, P. E., Chronaki, C. E., Lausen, B., Prokosch, H. U., Rasmussen, J., Santana, S., 
. . . Wangberg, S. C. (2008). eHealth trends in Europe 2005-2007: a population-based 
survey. J Med Internet Res, 10(4), e42. doi: 10.2196/jmir.1023 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Langley, G. J., Moen, R. D., Nolan, K. M., Nolan, T. W., Norman, C. L., & Provost, P. P. 

(2009). The Improvement Guide. A practical approach to enhancing organizational 
performance. (2:nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. 

McGeady, D., Kujala, J., & Ilvonen, K. (2008). The impact of patient-physician web 
messaging on healthcare service provision. Int J Med Inform, 77(1), 17-23. doi: 
10.1016/j.ijmedinf.2006.11.004 

Nelson, E. C., Batalden, P. B., & Godfrey, M. M. (2007). Quality by design. A clinical 
microsystem approach. San Francisco: Jossey-Bass. 

Oh, H., Rizo, C., Enkin, M., & Jadad, A. (2005). What is eHealth (3): a systematic review of 
published definitions. J Med Internet Res, 7(1), e1. doi: 10.2196/jmir.7.1.e1 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. . Lund: Studentlitteratur. 

Perla, R. J., Provost, L. P., & Murray, S. K. (2011). The run chart: a simple analytical tool for 
learning from variation in healthcare processes. BMJ Qual Saf, 20(1), 46-51. doi: 
10.1136/bmjqs.2009.037895 

Provost, L. P., & Murray, S. K. (2011). The Health Care Data Guide. Learning from data for 
improvement. San Francisco: Jossey-Bass. 

Qulturum. (2012). Att sätta upp mål. . from 
http://plus.lj.se/infopage.jsf?nodeId=31713&childId=16375 

Region Skåne. (2012). Budget verksamhetsplan med plan för 2014 och 2015. Region Skåne. 
2013. 

Reti, S. R., Feldman, H. J., Ross, S. E., & Safran, C. (2010). Improving personal health 
records for patient-centered care. J Am Med Inform Assoc, 17(2), 192-195. doi: 
10.1136/jamia.2009.000927 

Silvestre, A. L., Sue, V. M., & Allen, J. Y. (2009). If you build it, will they come? The Kaiser 
Permanente model of online health care. Health Aff (Millwood), 28(2), 334-344. doi: 
10.1377/hlthaff.28.2.334 

Socialdepartementet. (1982). Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).  Retrieved from 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso-
-och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/. 

Socialdepartementet. (2005). Nationella IT-strategin för vård och omsorg. 
Socialdepartementet. (2008). Lag om valfrihetssystem, LOV, SOSFS: 2008:962.  Hämtad från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2008962-om-arbet_sfs-2008-
962/?bet=2008:962. 



38 
Katarina Waller  

Socialdepartementet. (2010). Nationell eHälsa- strategin för tillgänglig och säker information 
inom vård och omsorg.  Hämtad från  
http://www.nationellehalsa.se/Content/Cms/img/temp/b38c1b84.pdf. 

Socialdepartementet. (2013). PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 9.  
Socialdepartementet. (2014, jan 02). E-hälsomyndigheten - ny myndighet på plats.   Hämtad 

jan 01, 2014, från http://www.regeringen.se/sb/d/18060/a/230984 
Socialstyrelsen. (2008). Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). (2008:14).  Hämtad från 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-14/. 

Socialstyrelsen. (2009). Nationella indikationer för God vård. -Hälso- och 
sjukvårdsövergripande indikatorer. - Indikatorer i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer.  

Socialstyrelsen. (2011a). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok 
för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. . 

Socialstyrelsen. (2011b). SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Socialstyrelsen. (2013, maj 14). Brukar- och patientinflytande. 2013, Hämtad från 

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/klient-
patientinflytande/Sidor/default.aspx 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2013). Patienter måste få delta. . 2013, Hämtad 
från http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Patienter-maste-
fa-delta/ 

Statistiska Centralbyrån. (2013).   Hämtad 02 nov, 2013, från http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern:LE0101F22 

Svenska akademin. (2011). Svenska språket, SAOL på nätet. . 2011, from 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_
pa_natet/ordlista 

Svensson, P.-G., & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. . Lund: 
Studentlitteratur. 

Sveriges kommuner och landsting. (2013, 140113).   Hämtad dec 03, 2013, från 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/halso-_och_sjukvard/oppna-
jamforelser-av-halso-och-sjukvardens-kvalitet-och-effektivitet-2013 

Tang, P. C., Ash, J. S., Bates, D. W., Overhage, J. M., & Sands, D. Z. (2006). Personal health 
records: definitions, benefits, and strategies for overcoming barriers to adoption. J Am 
Med Inform Assoc, 13(2), 121-126. doi: 10.1197/jamia.M2025 

Utbildningsdepartementet. (1994). God sed i forskningen. Statens offentliga utredningar 
1999:4.  Hämtad  från 
http://www.regeringen.se/sb/d/107/a/136/action/search/type/simple?x=0&y=0&query
=forskningsetik. 

Wang, C. J., & Huang, A. T. (2012). Integrating technology into health care: what will it 
take? Jama, 307(6), 569-570. doi: 10.1001/jama.2012.102 

Weingart, S. N., Rind, D., Tofias, Z., & Sands, D. Z. (2006). Who uses the patient internet 
portal? The PatientSite experience. J Am Med Inform Assoc, 13(1), 91-95. doi: 
10.1197/jamia.M1833 

Wilson, E. V. (Ed.). (2008). Patient-Centered E-Health. Hershey: Information Science 
Reference 

Zhou, Y. Y., Kanter, M. H., Wang, J. J., & Garrido, T. (2010). Improved quality at Kaiser 
Permanente through e-mail between physicians and patients. Health Aff (Millwood), 
29(7), 1370-1375. doi: 10.1377/hlthaff.2010.0048 

 



39 
Katarina Waller  
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9.3 Bilaga 3 Matris 
 
Matris över patienters användning av Mina vårdkontakter 
 
Att ta reda på vad det är som hindrar patienter från att använda MVK 
Datum: 131118-131122 
Patnr: 
 
 
 

Använder 
du mina 
vårdkon-
takter? 

Om ja anv. 
du det i 
kontakt med 
bmm? 

On nej fråga 
1. Var inte? 

Om ja fråga 
1 och nej 
fråga 2 
varför? 

1 
 
 
 
 

    

2 
 
 
 
 

    

3 
 
 
 
 

    

4 
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9.4 Bilaga 4 Intervjuguide 
Semistrukturerat intervjuformulär om användningen av mina vårdkontakter i kontakt 
med barnmorskemottagningen i X-stad. 
 
Bakgrundsfrågor:  

1. I vilket/vilka ärende/n har du använt mina vårdkontakter i konakt med 
barnmorskemottagningen?  

2. Är du gravid, blivit kallad till cellprov eller gällde ditt ärenden preventivmedel? 
3. Har du använt mina vårdkontakter i kontakt med andra vårdmottagningar/avdelningar 

än barnmorskemottagningen X-stad? 
 
Tillgänglighet 
 

1. Hur upplever du det är att logga in på mina vårdkontakter? 
2. Man kan logga in på mina vårdkontakter med e-legitimation eller SMS och lösenord.  

Vilket har du valt och varför? 
3. Använder du smartphone, surfplatta eller dator när du använder mina vårdkontakter 

och varför? 
4. Hur upplever du tjänsterna som erbjuds? 
5. Är det någon tjänst du saknar?  
6. Upplever du att mina vårdkontakter är lätt att använda? 
7. Finns det något du upplever som besvärligt? I så fall vad? 
8. Hur upplever du att mina vårdkontakter påverkar din kontakt med sjukvården? 
9. Tyckte du att du fick svar på ditt ärende inom rimlig tid? 
10. Hur lång tid kan du acceptera att det tar att få svar? 
11. När på dygnet och vilken veckodag brukar du använda mina vårdkontakter? 

 
Delaktighet 
  

1. Upplever du att du får tillräckligt med information på mina vårdkontakter för att kunna 
fatta beslut om ditt hälsotillstånd? 

2. Hur upplever du svaren som du får på din fråga i mina vårdkontakter?  
3. Förstår du svaren du har fått? 
4. Upplever du att svaren är anpassade just för dig?  
5. Varför upplever du kontakten som personlig/opersonlig? 

 
Inflytande 

1. Upplever du att mina vårdkontakter ger dig möjlighet att påverka vården du får på 
barnmorskemottagningen?  

2. Om ja, hur? 
3. Om nej, vad skulle behöva förändras för att du skulle känna att du kunde påverka 

vården? 

 
 
 
Insyn 
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1. Hur upplever du att mina vårdkontakter underlättar din möjlighet att få information 
om barnmorskemottagningar? 

2. Hur upplever du att mina vårdkontakter underlättar din möjlighet att jämföra olika 
barnmorskemottagningar?  

3. Hur upplever du att mina vårdkontakter underlättar för dig att få insyn i hur 
barnmorskemottagningen fungerar? 

 
Nu har jag inte fler frågor. Finns det någonting som du tycker att jag har missat och som du 
önskar lägga till?  
 
 
Stort tack för din medverkan! 
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9.5 Bilaga 5 Informationsbrev  
Informationsbrev till respondenterna i studien 
 

Till dig som använder Mina vårdkontakter i kontakt med  
barnmorskemottagningen i X-stad! 

Hur upplever Du som använder Mina vårdkontakter att det fungerar? Tycker du att det är 

smidigt och enkelt, eller svårt att använda? Upplever du att det underlättar kontakten med 

vården? Det är viktiga frågor som Du som användare bäst kan svara på. Det satsas mycket 

resurser inom hälso- och sjukvården för att invånare ska använda Mina vårdkontakter och 

andra e-hälsotjänster. Därför är det angeläget att användarna tycker att det är till någon nytta.  

Jag, Katarina Waller, jobbar som barnmorska på barnmorskemottagningen i X-stad. Jag är 

även student på masterprogram för kvalitetsförbättring och ledarskap på Hälsohögskolan i 

Jönköping. Mitt examensarbete syftar till att öka användandet av Mina vårdkontakter på 

mottagningen. Jag är därför intresserad av att veta hur Du som använder Mina vårdkontakter 

tycker att det fungerar. Vi kommer inte att diskutera ditt hälsotillstånd. 

Min fråga till Dig är om Du kan tänka Dig att genom en intervju svara på några frågor kring 

Mina vårdkontakter. Intervjun tar ca 30 minuter och för att jag ska komma ihåg vad vi pratar 

om önskar jag föra anteckningar under tiden vi pratar. Ditt namn kommer inte att registreras 

någonstans och det Du säger kommer inte att kunna härledas tillbaka till Dig. Det är frivilligt 

att delta, Du kan närsomhelst avbryta deltagandet och jag försäkrar att det inte påverkar 

vården Du får hos oss. Intervjun sker över telefon alternativt vid besök på 

barnmorskemottagningen och äger rum när det passar Dig bäst. 

Tveka inte att höra av Dig om Du har några frågor.  

Vänliga hälsningar och tack på förhand! 

 

Katarina Waller 

Tel/SMS: telefonnummer 
Barnmorskemottagningen X-stad: telefonnummer (går bra att tala in på telefonsvararen) 
Mail: katarina.a.waller@skane.se 
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9.6 Bilaga 6 Tabell över innehållsanalysen 
Innehållsanalysen i citat, teman, underkategorier och kategorier, se separat dokument 


