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Sammanfattning 

Syftet med denna C-uppsats är att, genom en systematisk litteraturstudie, undersöka 

problem och möjligheter i samband med informationsöverföring mellan vårdgivare, 

samt att granska artiklarnas kvalitet med avseende på urvals- och datainsamlingsmetod. 

Design: Studien är en litteraturöversikt bestående utav granskning av 19 vetenskapliga 

artiklar av både kvalitativ och kvantitativ typ.  

Resultaten pekar på att HIE har både positiva och mindre positiva egenskaper. Det 

framkommer dock att de positiva egenskaperna väger över de mindre positiva. 

Säkerhetsmässigt så bidrar HIE till minskat antal upprepade laboratorieprover och 

radiologiska undersökningar som kan påverka patienten på sikt. Patienter kan söka vård 

för olika åkommor på olika inrättningar men HIE såg till att vårdgivarna nästan alltid 

hade en helhetsbild av patientens tillstånd. Etiskt så kan HIE bidra till att drogsökande 

beteende hos patienter kan upptäckas och stoppas samt att patienter som frågats om 

attityder angående HIE påpekade att osäkerheter fanns men att de upplevda fördelarna 

översteg de förmodade riskerna.         

Vad gäller säkerhet och kontinuitet visade sig förhållandet till HIE vara mer intrikat. Då 

personal upplevde i vissa fall att systemet ansågs komplext och tidskrävande, vilket 

kunde leda till ursäkter att inte nyttja systemet. Vissa vinstdrivande organisationer 

påpekade att HIE kunde påverka deras vinster negativt i och med att inkomsterna från 

försäkringsutbetalningar minskade i och med färre undersökningar av vårdtagare. 

Studier pekade på att den uppskattade besparingen av HIE var ca US$ 1,9miljoner. Men 

vissa påpekade även inga förnedringar i utgifter eftersom HIE indirekt bidrog till att 

vårdgivarna valde en mer komplicerad och därmed dyrare undersökningsform. 

När behandlingsresultat förekom så visade det sig att ett minskat antal undersökningar 

inte gav någon inverkan på behandlingsresultat, snarare framkom att kvalitet framför 

kvantitet av undersökningar var fördelaktiga.  
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Slutsats: HIE användning har en komplex inverkan på vården men sammantaget så 

upptäcktes både fördelar och nackdelar med HIE: så som förhindring av patient 

drogsökande beteenden, mindre upprepade provtagningar, mindre onödiga 

medicineringar/behandlingar, översyn av vårdkostnader. HIE hjälper onekligen 

vårdgivare att få en mer klar patientöverblick. 

Diskussion: Trotts detta så att HIE fortfarande i sitt ”barnstadiet” och de största hindren 

inte är bristen på tillgänglig teknik utan lagar och förordningar. 

Så intåget av HIE kan liknas med att: vården under decennier enbart använt mekaniska 

skrivmaskiner och fast-telefoni, plötsligt kommer någon med bärbara datorer och 

bredband med Wi-Fi uppkoppling. 

 

Nyckelord: Hälsa, Information, data, utbyte, Journal, IT, vårdgivare, patientsäkerhet, 

etik, kontinuitet i vården, behandlingsresultat, ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-”If everybody followed the rules, nothing would ever change. Without change there 

would be no progress.” Richard Branson (grundare Virgin Group Ltd.) 

   

- ”I will always choose a lazy person to do a difficult job. Because he will find an easy 

way to do it.” Bill Gates (grundare av Microsoft).  
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Abstrakt. 

The purpose of this C essay is to investigate the use of health information exchange 

(HIE) in modern healthcare. The aim was to evaluate the aspects of: patient security, 

ethics, continuity, treatment results and economic effects through usage of HIE. 

The study is a literature review contains a total of 19 articles of qualitative and 

quantitative type. Then through descriptive design conclude the result in free text. 

The results show that HIE has both positive and negative aspects regarding the aspects 

looked into by this essay. Though in the majority the benefits seam to overthrow the 

cons. Safety wise HIE reduces the amount of repeat/duplicate radiological and 

laboratory work which can affect the patient long-term. Patients may seek help for 

different issues at different healthcare providers but HIE made shore caregivers always 

hade the complete patient medical history available. Safety and continuity could be 

compromised if the HIE system was perceived by personal as complex and time-

consuming, which could lead to excuses for not utilising the system. Also some fore-

profit health care providers was concerned about the reduction in revenue from incurred 

patients following HIE use.      

The estimate cost saving per hospital emergency room (ER) was approximately 

$1,9milion. Contrary some pointed out that cost savings vas kept to a minimum, but 

theoretically explained by the choice of more complex and expensive examination 

methods. 

Conclusion: The implementation of HIE is complex but the payoff appears to outshine 

the potential risks weather it is: weeding out drug seeking patents, decrease number of 

excess testing, unnecessary medical treatments, and managing care costs.  

HIE will inevitably help healthcare professionals keep a uncompromised complete 

patient picture.  

Discussion: Though HIE is still in its infants, the major obstacles is not technology but 

legislation.          

As an anecdote the implementation of HIE is like having used mechanical typewriters 

and land-line telephones for decades, then someone came along with a laptop and 

broadband Wi-Fi connection.  
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Introduktion 

Intresset för arbetet framkom på grund av riksdagsbeslutet 2012 om att hemsjukvården 

övertagits av landets kommuner samt att tidigare information journalförd av landstingen 

ej överfördes till kommunernas journalsystem.  

Patientdatalagen finna via Sveriges riksdags hemsida och heter:  

Svensk författningssamling 2008:355. 

”3 kap.2 § Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och 

säker vård av patienten. En patientjournal är även en informationskälla för 

patienten, uppföljning och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, 

uppgiftsskyldighet enligt lag, samt forskning. 

5 kap. 4 § Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den 

utsträckning som anges i lag eller förordning. 

Om ett landsting eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård genom flera 

myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst till personuppgifter som 

behandlas av någon annan sådan myndighet i samma landsting eller kommun.” 

Detta arbeta har genom artikel-granskning utforskat positiva och negativa aspekter av 

hälsoinformations (HIE) utbyte mellan vårdgivare. För att begränsa områdets bredd har 

författaren valt att fokusera på aspekter gällande: patientsäkerhet, etik, kontinuitet i 

vården och behandlingsresultat. Men efter första granskning så lades ekonomi till listan 

av granskningspunkter eftersom de ekonomiska konsekvenserna av HIE användning var 

ett intressant och återkommande tema i flera artiklar. 

Den här lagen visar genom 5kap. 4§ att journaler är regionala, vilket förhindrar att 

information inte är direkttillgänglig om patienten kräver vård i annat landsting än där 

patienten är folkbokförd. Samma lag visar även att journalens syfte är att: ” i första hand 

att bidra till en god och säker vård av patienten”, 3kap. 2§, det kan den inte göra om den 

inte är tillgänglig (Riksdagen, 2015).  

Exempel från värkligheten kommer bland annat från Lex-Maria ärenden som pekar på 

att brister i kommunikation mellan vårdgivare samt intuitiv förståelse av journalsystem 

har varit bidragande faktor till avikelser. Detta har gällt då handskrivna pappers 

journaler färdats mellan vårdgivare samt att befintliga journalsystems varningar om 

allergier med mera varit svårtolkade eller lätta att överse (RegionGavleborg, 2014) 

(RegionGavleborg, 2014). Dessa Lex-Maria anmälningar beskriver de problem som 

arbetet syftar till att utforska. Dessa Lex-Maria ärenden var resultatet av vad som kan 

hända när otillräcklig information finns tillgänglig rörande patienten, eller att befintlig 
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information var svårtolkad. Patienterna i fråga hade färdats mellan vårdgivare som 

tillhörde olika landsting och på så vis fanns ingen direktåtkomst till komplett journal.    

Läkartidningen publicerade en artickel om just hur bristerna i samband med 

informationsöverföring direkt hotar patientsäkerheten: ”Det är ofta i övergångarna 

mellan olika team eller vårdenheter som brister i informationsöverföringen kan noteras, 

men bristerna kan uppkomma var som helst i vårdkedjan. I flertalet av de studerade 

fallen har bristerna i informationsöverföringen lett till allvarliga konsekvenser för 

patienten, fastslår IVO” (Agerberg, 2014).  

Läkartidningen är långt ifrån de enda som rapporterar om dessa vanligt förekommande 

anledningarna till att patienter far illa inom vården på en daglig basis. Logopedforum.se 

kallar detta för: 

”Ett grovt systemfel som gör att vi faktiskt skadar människor varje dag”.  

Det pekat även på ett generationsskifte om hyr ”yngre” inom vården oftare diskuterar 

informationsstrukturer (Tonér, 2014).  
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Begreppsförklaring:  

För att bringa klarhet borde vi först fastslå skillnaden mellan MeSH termerna Electronic 

Health Record (engelsk MeSH för EHR) och Health Information Exchange (engelsk 

MeSH för HIE). 

 

EHR definieras enligt Karoliska institutets Swedish MeSH som följande: 

” Media that facilitate transportability of pertinent information concerning patient's 

illness across varied providers and geographic locations. Some versions include direct 

linkages to online consumer health information that is relevant to the health conditions 

and treatments related to a specific patient.” (Karolinska , 2015). Det vill säga: 

Databaserat informationsmedium som underlättar överföringen av viktig information 

om vårdtagares hälso/sjukvårds status mellan olika vårdgivare och geografiska 

lokalisationer.   

 

HIE definieras enligt Karoliska institutets Swedish MeSH som följande: 

”Organizational framework for the dissemination of electronic healthcare information or 

clinical data, across health-related institutions and systems. Its overall purpose is to 

enhance PATIENT CARE.” (Karolinska , 2015). Det vill säga: 

Organisatoriskt ramverk för distribution av vårdtagares elektroniska hälso/sjukvårds 

information mellan vårdgivare.     

 

Patientsäkerhet inom vården styrs av ett antal lagar utfärdare av Sveriges Riksdag 

samt av Socialstyrelsen i deras föreskrifter. Patientdatalagen värnar om hur 

patientinformation och journalföring får användas in om hälso/sjukvården (Riksdagen, 

2015). Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- 

och sjukvården är en av Socialstyrelsens föreskrifter som sammanställer ett antal lagar 

utfärdade av Sveriges Riksdag. Denna sammanställning visar konkreta riktlinjer som 

ska följas av hälso/sjukvårds leverantörer för att säker vård skall ges. Dessa lagar 

innefattar: hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård, 

smittskyddslagen, lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall och lagen om 

genetisk integritet m.m.  
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Etik. För att förstå etik måste vi även få klart för oss vad moral är. Etik och moral 

definieras av Nationalencyklopedin som: ”Etik och moral uppfattas ibland som 

synonymer, men här avses med moral människors praktiska handlande och därmed 

förbundna, inte alltid klart uttryckta värderingar. En persons eller grupps moral visar sig 

i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses den teoretiska reflexionen över 

moralen och dess grund” (Nationalencyklopedin, 2015) Vi kan härmed likna etik med 

de filosofiska tankarna om våra valmöjligheter i olika situationer medan moral är den 

mer fysiska handlingen som omsätter etikens filosofi i praktik. 

 

Kontinuitet och kontinuitetsprincipen beskrivs av nationalencyklopedin som: 

”Fortlöpande sammanhang över en längre tidsperiod, på vissa viktigare områden” 

(Nationalencyklopedin, 2015). Och av Hjalmar Wennerberg som:  

”En kropp som rör sig från en punkt till en annan måste passera genom en kontinuerlig 

serie av mellanliggande punkter, och en kropp som t.ex. ändrar sin färg måste genomgå 

en process under vilken den antar var och en av alla mellanliggande färgnyanser. Denna 

princip gäller också för de monader (förnimmande väsen) varav allting består enligt 

Leibniz. Om det finns en ändlig skillnad mellan två monader måste det finnas en 

kontinuerlig serie av mellanliggande monader, av vilka var och en skiljer sig oändligt 

lite från sin efterföljare.” (Wennerberg, 2015).  

Med dessa definitioner kan det härmad sammanfattas att kontinuitet är: När en händelse 

får börja och sedan fortskrida utan störande eller avbrytande moment som gör att vissa 

delar i utvecklingskedjan faller bort.     
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Behandlingsresultat. Nationalencyklopedin benämner hälso- och sjukvård som: 

”Verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar 

och skador”. Även Nationalencyklopedins sammanfattning av hälso- sjukvårdslagen 

visar att: ”Som övergripande mål anger hälso- och sjukvårdslagen (HSL; 1982:763) god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Lagen omfattar inte tandvård, vars 

lagrum är tandvårdslagen (1985:125). Sveriges hälso- och sjukvård är med få undantag 

offentligt finansierad. Landstingen har ett övergripande planeringsansvar. Landstingen 

har också den dominerande rollen som vårdgivare, dvs. ansvarig utövare av hälso- och 

sjukvård. Delar av verksamheten utförs emellertid av privatföretag som är vårdgivare 

inom ramen för avtal med landsting. Hälso- och sjukvård är vidare en ökande andel av 

kommunernas verksamhet och ryms där inom områdena elevhälsa samt äldre- och 

handikappomsorg” (Malmquist, 2015).  

Detta kan sammanfattas med att behandlingsresultat är det resulterande hälsostatus en 

vårdtagares insatser uppnått efter att interventioner (medicinska, kirurgiska eller 

fysiska) vidtagits av vårdgivaren för att påverka vårdtagarens relativa hälsa. Men även 

den resulterande på interventionen/undersökningen följande kliniska bedömningen 

(utifrån tillgänglig inforaton).     

 

Ekonomi. Offentlig ekonomi definieras av Nationalencyklopedin som: ”Område inom 

nationalekonomin som studerar den offentliga sektorns uppgifter och inverkan på 

samhällsekonomin” (Södersten, 2015). ”Sveriges hälso- och sjukvård är med få 

undantag offentligt finansierad. Landstingen har ett övergripande planeringsansvar” 

(Malmquist, 2015). I denna studie är begreppet ekonomi förenat med: De ekonomiska 

skillnader; besparingar och utgifter som är resultatet till implementering av HIE bland 

vårdgivare.  

 

Examensarbetets betydelse 

Arbetet syftar till att undersöka problem och möjligheter i samband med 

informationsöverföring mellan vårdgivare det vill säga HIE, vilket det verkar finnas ett 

kunskapsgap och bristfällig forskning kring i dagens läge 
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Syfte 

Syftet med studien är att, genom en systematisk litteraturstudie, undersöka problem och 

möjligheter i samband med informationsöverföring mellan vårdgivare, samt att granska 

artiklarnas kvalitet med avseende på urvals- och datainsamlingsmetod. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka problem och möjligheter beskrivs vad gäller: 

 patientsäkerhet 

 etik 

 kontinuitet i vården 

 behandlingsresultat 

 ekonomi  

 

I samband med informationsöverföring mellan vårdgivare? 

Vilken kvalitet håller artiklarna med avseende på urvals- och datainsamlingsmetod? 

 

Design 

Litteraturstudie med beskrivande design av vetenskapliga artiklar (Polit & Beck, 2008). 

 

Urvalsmetod 

Inklusionskriterier: Granskade artiklar (Peer Review), publicerats mellan år 2010 till 

2015, vara tillgängliga via Högskolan i Gävles (HIG) biblioteks databas 

prenumerationer, full text ska vara tillgänglig, vara skrivna på engelska.  

Exklusionskriterier: Artiklar som kräver betalning för att få tillgång till, artiklar som 

inte svarar på syfte/frågeställning, skrivna på annat språk än engelska. Reviewartiklar. 

  

Datainsamlingsmetod 

Sökning i databaserna CINAHL och MEDLINE som omfattar ett brett spektrum av 

artiklar inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2008).   

 

Tillvägagångssätt 

Sökningar genomfördes i databaserna CINAHL och MEDLINE. 

Den Boolska operatorn AND användes för att kombinera sökord. 
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Problemformulering  

Lex-Maria ärenden som inkommer till IVO pekar på att anledningar till att anmälan 

gjorts har varit relaterad till brister i informationsöverföring (RegionGavleborg, 2014) 

(RegionGavleborg, 2014). Vi ser även hur instanser inom vården genom olika medier 

även påpekar kommunikations brister där information inte finns tillgänglig. Även viss 

tendens till generations relaterade skillnader i attityder troddes föreligga (Tonér, 2014). 

Författaren till denna uppsats vill peka på det faktum att vi idag lever i 

informationsåldern och det inkluderar sjukvården som (vedertaget faktum) historiskt 

motsatt sig större paradigmskiften.   

Författaren upplever frusteration angående återhållsamheten hos vårdgivare att dela 

information som kan potentiellt vara behandlings avgörande, samt att lågt intresse verka 

föreligga för att förendra situationens status. 

Författaren vill i och med denna uppsats försöka bringa klarhet i hur HIE på ett 

övergripande vis potentiella skulle kunna göra skillnad inom hälso- sjukvården.     
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Tabell 1.1. Utfall av sökning i databasen CINAHL. 

Databas Söktermer (MeSH *) Träffar 

CINAHL Electronic 8355 

CINAHL Exchange 2159 

CINAHL Health * 153043 

CINAHL Information 37784 

CINAHL Record 13138 

CINAHL Sweden 4468 

CINAHL Electronic Health Record * 1413 

CINAHL Health Information Exchange * 290 

CINAHL Health Information Exchange * 

AND Sweden 

3 

CINAHL Electronic Health Record * AND 

Sweden 

7 

 

Tabell 1.2. Utfall av sökning i databasen MEDLINE. 

Databas Söktermer (MeSH *)  

MEDLINE Electronic 24426 

MEDLINE Exchange 2432 

MEDLINE Health * 62251 

MEDLINE Information 24329 

MEDLINE Record 904 

MEDLINE Sweden 35001 

MEDLINE Electronic Health Record * 158 

MEDLINE Health Information Exchange * 104 

MEDLINE Health Information Exchange * 

AND Sweden 

30 

MEDLINE Electronic Health Record * AND 

Sweden 

100 

Sökord och antal träffar som markerats med fetstil i tabellerna ovan användes vid urval 

till artikelgranskning: 290 från CINAHL samt 104 från MEDLINE totalt granskades 

394 abstrakt.   
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Dataanalys: 

 

Efter att artiklarna granskats genomfördes en tabelluppställning av valda artiklar där: 

tidsskrift, artikeltitel, författare, årtal, syfte, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och huvudresultat kommer att redovisas som bilaga (Bilaga 1.). 

Denna sammanställning granskades efter likheter/skillnader i resultat. Granskningen 

sammanställs i teman som skrivits i löpande textform under resultat delen, utifrån 

rubrikerna: patientsäkerhet, etik, kontinuitet i vården, behandlingsresultat och ekonomi.  

Artiklarnas kvalitet med avseende på urvals- och datainsamlingsmetod, granskades 

också.  

Sökningen i CINAHL gav 290 träffar. 

Efter genomläsning av artiklarna   

föll 255st artiklar bort eftersom de inte svarade på syfte eller var litteraturstudier. 10st 

föll bort på grund av att de krävde avgift. 9st föll bort på grund av att de inte var skrivna 

på engelska. Kvar blev 16 artiklar från CINAHL sökningen. 

Sökningen i MEDLINE gav 104 träffar. 

93st artiklar föll bort för att de inte svarar på syfte eller var litteraturstudie 

3st artiklar föll bort eftersom de var dubbletter funna i CINAHL sökningen.  

Kvar blev 8st artiklar från MEDLINE sökningen.  

Av de 24 kvarvarande artiklarna som valdes ut till studien föll 5 bort efter närmare 

granskning av innehåll utöver abstraktet, vilket resulterade i 19st artiklar som användes 

i denna studie 

De kvarvarande 19st articklarna granskades efter frågeställningarna och rankade sedan 

in varefter de frågeställningar som de besvarade (Se: Tabell 2. och Tabell 3.). 

Varje av de 24 första articklarna numrerades ett till 24.  

Tabell 3. visar vilken artickel som motsvarar vilket nummer.  

Tabell 2. Visar vilken artickel som besvarar vilken frågeställning när en artickel inte 

besvarade någon av frågeställningarna så markerades denna med EXCLUDED och 

nollades, efter detta så kvarstod 18st articklar som gick vidare till Kvalitetgranskning.       

 

Articklarna kvalitet granskades efter  etiska aspekter samt att vald metod var användbar 

för att kunna påvisa den typ av resultat som påvisades. Även den tidsskrift som 

publicerade valda articklar hade viss inverkan på reliabilitet det vill säga att tidsskriften 

är trovärdig. 
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Tabell 2.    

Artikelnummer hänvisande till vilken frågeställning vilken artickel svarar på  

(för att se vilken Artickel som tillhör givet Artikelnummer, se Tabell 3.). 

EXKLUDERAD. = 0.      

Svarar på syfte = X.      

Artikelnummer. Patientsäkerhet. Etik. Kontinuitet. Behandlings 

resultat. 

Ekonomi. 

1 X  X X  

2 X X X   

3    X X 

4 X  X   

5 X   X X 

6 X     

7 X     

8  X    

9 0 0 0 0 0 

10  X X X X 

11 X     

12   X   

13 X X X   

14 X X X X X 

15   X   

16 X X    

17    X X 

18 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 

20 X  X   

21 0 0 0 0 0 

22 X     

23   X   

24 0 0 0 0 0 

Totalt:  19st. 11 6 10 6  5  
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Tabell 3.   

Artikelnamn och numrering till Tabell 2. 

Denna tabell visar vilket nummer som tilldelades vilken artickel.   

No. Artikelnamn. No.  

1 People with epilepsy that use 

multiple hospitals; prevalence and 

associated factors assessed via a 

health information exchange. 

13 Health information exchange 

technology on the front lines of 

healthcare: workflow factors 

and patterns of use. 

2 User experiences with different 

regional health information 

exchange systems in Finland. 

14 Health Information Exchange 

Reduces Repeated Diagnostic 

Imaging for Back Pain.  

3 The financial impact of health 

information exchange on emergency 

department care. 

15 Factors motivating and 

affecting health information 

exchange usage. 

4 EHR in Emergency Rooms: 

Exploring the Effect of Key 

Information Component on Main 

Comlaints. 

16 Emergency Physicians´ 

Perspectives on Their Use of 

Health Information Exchange.  

5 Observational study and estimate of 

cost savings from use of a health 

information exchange in an 

academic emergency department. 

17 Effects of health information 

exchange adoption on 

ambulatory testing rates. 

6 A typology of electronic health 

record workarounds in small-to-

medium size primary care practices. 

18 EXCLUDED. 

7 Usability Evaluation of Laboratory 

and Radiology Information Systems 

Integrated into Hospital 

Information System. 

19 EXCLUDED. 

8 Public Attitudes Toward Health 

Information Exchange: Perceived 

Benefits and Concerns. 

20 Barriers to information 

exchange during older patients´ 

transfer: nurses´ experiences. 

9 EXCLUDED. 21 EXCLUDED. 

10 Physicians ‘opinions of a health 

information exchange. 

22 A Framework for evaluating 

the cost, effort and value of 

nationwide health information 

exchange. 

11 Infection preventionists´awerness of 

and engagement in health 

information exchange to improve 

public health surveillance. 

23 A framework for assessing 

patient crossover and health 

information exchange value. 

12 Health Information Exchange 

ussage in emergency departments 

and clinics: the who, what, and why. 

24 EXCLUDED. 
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Resultat: 

Patientsäkerhet:  

 

Fördel med HIE och patientsäkerhet:  

När patienter söker vård hos olika vårdgivare förhindrar HIE att dubbelbehandling och 

upprepad provtagning genomförs. 

 U-länder så har HIE och EMR varit minimal, i och med detta så kan dessa länder vara 

test bas för hur EMR borde utvecklas. 

För att göra HIE attraktiva att använda inom en vården måste kriterier sättas för att 

specifikt poängtera vilka vad som som måste uppfyllas för att HIE ska bli så 

lättillgängligt/lättanvändbart som möjligt.     

Istället för att utgå från tidigare program ser vi istället hur frågor bör ställas hur dessa 

länder vill ha sina system utformade.  

Infektion preventionisters (IPs) tillgång till EHR från samtliga vårdgivare kan påverka 

informationsflöde till allmänheten under ett infektionsutbrott.  

Vårdgivare påpekade att HIE kunde uppdatera patienters drogsökande beteende. 

Patienter som varit missnöjda med vård på en inrättning och sökt alternativa vårdgivare 

kunde identifieras.  

 

Nackdel med HIE och Patientsäkerhet: 

Om system är upplagt så att endast ett vårdtillfälle i taget är tillgängligt via journal 

påverkas översikten av patienten negativt. Brister och begränsningar i HIE:s 

användbarhet i praktiken beror inte enbart på grund av sjukvårdens organisation, utan 

resultatet av samhällets lagar och förskrifter. 

När informationsflöde mellan vårdgivare stryps åt så påverkar detta patientens ansvar 

att själv i en redan utsatt situation kunna redogöra sin egen hälsohistoria. Detta kopplat 

till bristande entusiasm bland personal att nyttja HIE i vårdarbetet leder till användning; 

skapar en ond cirkel inom personals inställning till IT. 

Arbetsmiljö relaterad till organisationsupplägg har stor betydelse i vårdpersonals 

möjligheter till dokumentation. 

Hög arbetsbelastning med krav på tillgänglighet att dokumentation ofta blir avbruten 

och blir med informationsbortfall, vilket leder till inkomplett dokumentering och 

försämrad helhetsbild av patientstatus.   
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Gråzoner där vårdgivares arbetsuppgifter överlappar utan tydlig information om vilken 

åtgärd som vidtagits av vilken vårdgivare kan potentiellt resultera i förödande 

konsekvenser för utsatta patientgrupper. 

Problemet som uppstår med all implementering av elektroniska system är den 

mänskliga faktorn.  

Om brister i systemets funktionalitet eller personalens bristande intresse av systemets 

användning förekommer kan detta leda till lokalt förekommande ”genvägar” då 

personal kringgår hinder på ett oftast ospecifikt vis. Vilket indirekt försvårar för 

efterkommande personal att tolka tidigare antäckningar.  

Tillfällighetslösningar som inte åtgärdas eller diskuteras blir ofta permanenta.  

När personal från andra avdelningar söker information så är de inte bekanta med 

problemlösningarna och får därmed svårt att tolka HIE anteckningarna.  

IP personal måste få mer information om HIE och dess applicerings områden.  

I praktiken bör inlägg i journal publiceras för att personal så snart som möjligt efter att 

ha skrivits.  

 

Hyppönen med flera (2014) studerade implementering av tre regionala HIE system 

inom vården. Deras resultat pekar bland annat på att enligt Finsk lag så kunde 

vårdpersonal endast få tillgång till fragment av patientens HIE journal.  

Olsen med flera (2013) pekade i sin studie på problematiken med 

informationsöverföning mellan vårdgivare när det kommer till geriatrisk vård. 

Resultaten summerades i tre teman: 

Sjuksköterskeassocierade barriärer, Barriärer för interaktioner mellan personal och 

Organisationsrelaterade barriärer. 

Grinspan med flera (2014) utvärderade hur stor prevalensen bland en viss patientgrupp 

att söka vård på olika vårdinrättningar. Av 8074 patienterna identifierade 1770 unika 

patienter som sökt vård på olika vårdinrättningar och därmed kunde: dubbelbehandling 

och risk för medicinska interaktioner minimeras via HIE.  

Christina Marie Carr med flera (2013) undersökte Amerikanska federala HIE utveckling 

och hur det kan minska patienters vårdbehov på akutavdelningar. Av 998 vårdkontakter 

så fann forskarna 105 patientfall där HIE direkt påverkade vården.  

Bailey med flera (2013) som undersökte om HIE kunde minska antalet upprepade 

bilddiagnostiska undersökningar på akutpatienter med ryggsmärta fann att: HIE 
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användningen var låg; bara 12,5% och av detta stod administrativ personal och 

sjuksköterskor för 80% av HIE användningen  

Asia Friedman med flera (2014) pekar på i sin falljämförande studie hur personal som 

brukar EHR/HIE kan utveckla ”Workarounds” (tillfällig lösning) då mallar med mera 

inte hittas i EHR/HIE system. Den viktiga skillnaden som forskarna belyser är om det är 

en tillfällig lösning eller en generellt vedertagen arbetsrutin, om lösningen är vald eller 

oplanerad. 

Ehsan Nabovati med flera (2014) undersökte hur laboratorier och radiologi resultat 

kunde integreras i U-länders (utvecklings länder) EHR system.  

Dixon Med fleras (2013) påpekades att information funnen i EHR/HIE ska: bidra till 

beslutsfattning, vara enkelt att använda, interoperabilitet och innehålla komplett data.       

I nuläget sker majoriteten av informations insamling för IP:s via telefonsamtal, utskrift 

och faxning av dokument. 

Unertl med flera (2012) fick veta i sin fältobservationsstudie av sjukhus samt 

ambulatoriska kliniker visade att personal på ett sjukhus la fram oro i att data i HIE inte 

uppdaterades tillräckligt ofta. 

Thorn med flera (2014) gjorde en kvalitativ intervju studie av ett antal akutläkare 

angående deras användarvanor av HIE. Fem större teman lyftes fram i studien. 

(Hyppönen, et al., 2014) (Olsen, et al., 2013)(Friedman, et al., 2014) (ChristineMarie 

Carr, et al., 2013) (James E. Bailey, et al., 2013) (Nabovati, et al., 2014) (Brian E. 

Dixon MPA, et al., 2013)(Unertl, et al., 2012). (Shirley A. Thorn, et al., 2014). 
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Etik: 

Fördelar med HIE och etik: 

Patienter som ingått i studie svarade att de skulle godkänna användningen av HIE om 

det skulle innebära säkrare omvårdnad och behandling. 

Personuppgifter måste hållas så konfidentiella som möjligt. 

HIE har en upplevd positiv inverkan på förhållandet vårdgivare vårdtagare. Detta visar 

att ett elektroniskt systems implementering kan påverka mänskliga relationer och etiska 

förhållningssätt. 

HIE försvårar för patienter med drogproblematik att utnyttja vården genom att söka 

narkotikaklassade preparat hos olika vårdgivare.    

HIE har minskat antalet upprepade undersökningar hos patienter med ryggsmärta, vilket 

indirekt besparar patienten att genomgå smärtsamma behandlingar. 

Bakomliggande problem och diagnos redan är känd via HIE.    

Samhällen där vårdtagare förväntas betala för sin hälso-sjukvård alternativt vara 

försäkrade kan HIE förhindra att överflödiga undersökningar utförs. 

Faktum framkommer att patienter i vissa sammanhang (då de är försäkrade) ses som 

kunder på en fri marknad där vårdtagaren måste betala eller ha en sjukvårdsförsäkring 

gör vårdgivaren extra arbete som denne sedan kan ta extra betalt för på ett oetiskt vis. 

Dtta kan förhindras och kontroleras 

HIE skapar insyn i vården för kvalitetsgranskning och förhindrar av oetiska 

”extrautgifter”.    

 

Nackdelar med HIE och etik: 

Vård måste kunna utvecklas i takt med sin samtid, men då måste aven lagar, regler och 

förskrifter utvecklas i samtid med vården.  

Patienter påpekar vissa osäkerheter angående risken för: ID-stöld, SPAM-mail och 

bedrägerier som kunde vara förenat med HIE. Om HIE information hamnar i fel händer 

kan den användas på ett oetiskt vis som kan kränka patientens intigritet. 

Någonting som är upplevt; det här fallet upplevelsen av förbättrat förhållande mellan 

vårdtagare och vårdgivare, saknar förankring i verkligheten och måste utforskas vidare 

för att kunna bekräftas eller dementeras. 

Personal kunde ge etiskt ifrågasättligs bara anledningar till varför HIE inte användes. 

Åtterhållsamhet och oförstånd angående IT utvecklingen i samhället påverkar hur HIE 

används inom vården, undanflykter som att personalt ”glömt” lösenord eller ålägger 
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dokumentation åt andra medarbetare är det potentiella resultatet av oförstånd och 

ointresse av IT.  

Paradigmskiften inom vården kommer alltid att stöta på motstånd då personal blir orolig 

over att deras kompetens blir oanvändbar eller att de nya rutinerna kräver inlärning av 

nya arbetssätt som kan uppfattas främmande och indirekt leder till attityder som: ”det 

behövs inte och det har alltid fungerat förr”. 

Okunskap om IT leder till åsikter som att jämföra hälso- sjukvårds journaler med 

dataspel. Dock påpekas av samma vårdgivare att IT utvecklingen har tagit tid som 

tidigare spenderades med vårdtagaren. 

 

Hyppönen med fleras studie pekade att de största hindren som måste överkommas i och 

med implementering av HIE är: finansiella, teknologiska men framföralt juridiska. I 

slutändan är det inte HIE, EHR eller informations teknik (IT) som kan lösa det här 

problemet, utan ändringar i nationella lagar och regler. 

Lagarna är skrivna att hantera personinformation på etiskt korrekt vis (Hyppönen, et al., 

2014).  

Dimitropoulos (2011) med flera gjorde randomiserad intervjustudie bland patienter 

angående frågor gällande HIE och des upplevda risker/osäkerheter.  

Osäkerheterna som framkom gällde HIE omfattade: potentiellt missbruk av information 

för bedrägeri och ID-stöld, att personlig data postas på internet, spammail, 

diskriminering samt risken att information försvinner. 

När osäkerheterna jämfördes med potentiella fördelar framkom att patienter trodde HIE 

kunde hjälpa läkare koordinera vården bättre, förhindra upprepade labb-test, förbättra 

den medicinska vården samt kvalitén på omvårdnaden.  

När patienter frågades om viktigaste upplevda nackdelarna eller fördel så framkom att 

75 % av alla deltagare medgav att HIE har fördelar som övervinner riskerna.  

Hincapies med fleras (2011) studie som innefattade 29 läkare diskuterade erfarenheter 

relaterat till HIE användning diskuterades bland annat: inverkan på vårdkvalitet, 

arbetsflöde och effektivitet, vård kostnader, användarvänlighet och datainnehåll. När det 

kom till omvårdnads kvalitet framkom att HIE upplevdes förbättra förhållandet: 

vårdgivare och vårdtagare. 

Unertl med flera (2012) fick veta i sin fältobservationsstudie av sex sjukhus samt åtta 

ambulatoriska kliniker visade att personal på ett sjukhus som hade tillgång till EHR/HIE 

inte utnyttjade systemet med motiveringen att: de använde systemet för sällan och 
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”glömt” sina lösenord/inloggning. Läkare på ett sjukhus där man fortfarande nyttjade 

pappersjournaler att HIE skulle vara användbart för patient omvårdnad: ”Jag måste 

koncentrera mig på livshotande sjukdomar. Jag har inte tid att bläddra igenom en massa 

mappar för att hitta rätt”.  

Läkare på ”Sjukhus 3” påpekade att: ”Så som den här datautveckligen fortlöper så gör 

vi minder och mindre vårdarbete och mer år dataspel”. ”Inom Sjukhus 6” påpekade 

vissa EHR användare att kollegor ”åkte snålskjuts” på dem genom att när de arbetade 

med EHR så bad kolegorna: ”kan du logga in och kolla upp information på de här 

patienterna också, åt mig?”.  

Bailey med flera (2013) undersökte hur HIE kunde minska antalet återupprepade 

bilddiagnostiska undersökningar hos akutpatienters med ryggsmärta konstaterade i sin 

forskning att sjuksköterskor stod för. 

Thorn med flera (2014) konstaterade efter deras läkarintervjuer att kulturellt sätt så 

ansågs HIE som ”förändring” och framkallade åsikter som: ”det har alltid funkat förr”, 

”vi har alltid arbetat på det här viset” och ”vi behöver inte HIE”. 

I en fri marknad så är sjukvård en företagsverksamhet där olika vårdgivare är 

konkurrenter på marknaden om kunderna; det vill säga vårdtagarna/patienterna. I och 

med det så är vårdgivarna/företagen ovilliga att dela information med konkurrenter. 

Ekonomiska intäkter: Om HIE bidrar till att: färre undersökningar görs, färre 

medicinska/kirurgiska åtgärder med mera så minskar vårdgivarens intäkter från 

vårdtagarens/patienternas försäkringsbolag. En läkare påpekade att på vissa 

akutmottagningar fanns arbetskulturer där man ”mjölkar” patientens försäkringsbolag 

på pengar.  

 (Dimitropoulos, et al., 2011)(Hyppönen, et al., 2014) ( Hincapie, et al., 2011) 

(James E. Bailey, et al., 2013) (Unertl, et al., 2012) (Shirley A. Thorn, et al., 2014). 
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Kontinuitet i vården: 

Fördelar med HIE och kontinuitet i vården: 

I och med det fria vårdvalet kan vårdtagare gå till olika vårdgivare med olika 

hälsoproblem, men detta påverkar onekligen sjukvårdens förmåga att ha helhetsbild av 

patienten. 

I och med att de vanligaste åkommorna förenat med denna grupp EP patienter var: 

depression, alkohol/drogmissbruk samt psykoser, potentiellt kan interagera med andra 

läkemedel, detta kan potentiellt förhindras i och med användningen av HIE.  

Trots att värdefull tid går till upprepade in och utloggningar i system så minimerar HIE 

risken för gråzoner där ansvar, behandlingar och undersökningar överlappar varandra.   

När resultat från undersökningar blir mer direkttillgängliga för vårdgivaren och är 

utfärdade på ett lättolkat vis påverkar det risken för misstolkningar och upprepade 

undersökningar positivt. 

Inom primärvården är vårdgivarna av den åsikten att HIE kunde potentiellt vara en 

bidragande faktor för att förhindra felmedicinering av patienter.  

Av 998 patientfall hade HIE en direkt inverkan på vården vid 105 tillfällen. 

När två sjukhus jämfördes så framkom att det var vanligt förekommande att vårdtagare 

vandrade mellan vårdgivare. 

Nyttjande av HIE var förenat med en 64% minskad prevalens för upprepad 

bilddiagnostisk undersökning av akutpatienter med ryggsmärta. 

Tidig implementering av konkreta riktlinjer angående användning av HIE och 

utbildning tyder på att påverka kontinuiteten positivt (Sjukhus 2. Och Sjukhus 3.). Detta 

kan även vara till fördel om information i HIE är skriven efter gemensamma riktlinjer, 

speciellt om HIE informationen ska vara tillgänglig bland flera vårdgivare. Ytligare 

fördel tros vara att samtliga vårdgivare (undersköterska, sjuksköterska och läkare) har 

tillgång till HIE.  

Det framkommer att den relativa succé graden inom vissa vårdgivares organisatoriska 

upplägg och val av system för informationshantering ligger i stor grad hos personalen 

och dess attityder, verderingar och tillåtna inflytande på hur vård ska bedrivas. 

För förenkling av dokumentering hade ”Sjukhus 5.” implementerat smartpads med 

journalåtkomst så att exempelvis mätvärden ej behöver först skrivas på papper och 

senare föras över till HIE/EHR system. Detta kan potentiellt minskar 

pappersanvändningen och sparar tid.   
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Nackdelar med HIE och kontinuitet inom vården: 

Användningen av HIE försvåras om informationsåtkomsten mellan organisationer 

begränsas, vilket påverkar vårdkontinuiteten negativt.   

Lagar och förordningar leder till att total översikt av patients journal i praktiken blir 

omöjlig leder indirekt till att kontinuiteten kompromissas. 

Trots att HIE finns tillgängligt så är användargraden låg, det påvisas ändå av studier att 

bland de fall då HIE använts så har HIE vid ett antal tillfällen påverkat vården. 

Vi ser här att det inte finns någon satt standard kring hur dokumentation och 

informationshantering ska förekomma inom hälso- sjukvården.  

Även personalens tillgång på information är av betydelse då oavsett vilken befattning en 

vårdgivare besitter så måste denne kunna fullfölja sin uppgift i vårdkedjan, vilket kan 

försvåras i och med begränsad tillgång på information.    

 

Grinspan med flera (2014) identifierade 8074 EP (Epilepsi) patienter av dessa 

identifierades genom HIE användning 1770 EP patienter som sökt vård på olika vård 

inrättningar. Det framkom att tre av de vanligaste åkommorna var: depression, 

alkohol/drogmissbruk samt psykoser.  

Sökning av vård på olika inrättningar relaterades till ökning av upprepade 

datortomografiska (CT) och andra radiologiska undersökningar.  

Hyppönen med fleras (2014) studie visar vården redan börjat med HIE, forskning har 

bedrivits för att identifiera användarnas erfarenheter gällande tre olika regionala HIE 

system.  

Efter en enkätundersökning med 1683 respondenter från vården. Svars resultat ger en 

indikation på succégraden av HIE implementeringen inom vården.  

Positiva aspekter var: resultat från radiologiska undersökningar var lättillgängliga, 

laboratorier resultat var lättolkade, HIE hjälpte att förhindra överlappande 

undersökningar, systemet hjälpte i att hålla kontinuitet under vården, systemet hjälpte i 

att förbättra vårdkvaliten.  

Mindre bra/negativa aspekter: inloggning i systemet ansågs väldigt tidskrävande, 

inhämtning av patientinformation från andra vårdgivare var ofta tidskrävande, skepsis 

fanns att data från andra vårdgivare funnen i HIE systemet var fullständig och pålitlig, 

medicinlistor var inte lättåtkomliga samt att den allmänna uppfattningen var att HIE inte 

hjälpte mellan-organisation-informationsutbyte mellan läkare. 

Frisse med flera (2012) pekar på de finansiella vinsterna med HIE användning.  
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HIE användes endast vid 5,39% = 998 patientfall. Av dessa så hade HIE en direkt 

inverkan på vården vid 105 tillfällen.  

Johnson med flera (2011) studerade utsträckningen av användning av HIE. Efter 

granskning av de fall då HIE användes så visade det sig att komorbiditet var bidragande 

faktor vid 28% av fallen. 

Ben-Assuli med flera (2014) observerade sju Israeliska sjukhus och deras nyttjande av 

HIE och EHR. Under denna 4år långa studie inkom 3,2 miljoner ärenden till samtliga 7 

akutavdelningar. Endast i 16% = 512 000 stycken av alla initiala patientkontakter 

nyttjades EHR. I majoriteten av fallen nyttjades inget system. Istället förlitade sig 

personalen på muntlig berättelse från patient eller familjemedlem.  

LaBorde ned flera (2011) etvärderade HIE:s inverkan på vård av neurologi patienter 

som sökte vård på två olika sjukhus; Sjukhus EUH och GMH. 24 115 unika patienter 

dokumenterades och deras rörelser mellan vårdgivarna. 202 patienter identifierades ha 

besökt båda vårdgivarna.  

Hincapie med flera (2011) studerade under tre månader hur HIE användares synpunkter 

utvecklades genom att låta 29 läkare med tillgång till HIE diskutera HIE systemets 

användning. Resultatet visar att HIE: bidrog till minskad testupprepning, ökade 

effektiviteten av informationsinsamling samt identifiering av ”doktor handlande” 

patienter, vanligaste negativa aspekten var bristen på information tillgänglig i HIE 

systemet.    

Unertl med flera (2012) en fältobservationsstudie av HIE nyttjade på sex 

akutmottagningar samt åtta kliniker. I genomsnitt så användes HIE 130 gånger. Det 

framkom att mellan dessa sjukhus, att den tillgängliga hälso- informations tekniken 

(HIT) varierade från pappersjournaler till EMR (electronisk medecins journal). 

Bailey med flera (2013) undersökte hur HIE kunde bidra till att förhindra upprepade 

bild diagnostiska undersökningar frö ryggsmärta. 

HIE som primär oberoende variabel då patienter med ryggsmärta besökte 

akutmottagningen, målet var att se om information från tidigare besök rapporterad i HIE 

kunde minska antalet upprepade bilddiagnostiska undersökningar.  

Det framkom i efterhand att 348 av de totala 800 patienter med ryggsmärta hade minst 

en tidigare anteckning angående sjukvårdsbesök relaterat till ryggsmärta i sin HIE 

journal. 
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Vest med flera gjorde en analys av HIE data vid akutvårdserenden. De fokuserade på 

den operationella HIE utnyttjandet genom att studera inloggnings historik. Av 271305 

patientärenden på akuten användes HIE vid 6142 (2,3%) patientärenden. Det 

spekulerades att den låga användningsgraden av HIE kunde vara relaterat till tidspress 

inom akutvården. 

Olsen med fleras (2013) studie pekade på att brist på resurser och tid ledde till att: när 

akuta situationer uppstod så lags all dokumentation på hyllan och återupptogs sällan.  

Dåligt satta regler skapade gråzoner där ansvar överlappade och skapade förvirring 

angående patientansvar angående: det var svårt att urskilja vilken som var vårdansvarig 

för vilken patient och därmed dokumentation och summering av vår inför utskrivning 

och eventuell vård på boende. Den resulterande bristen på kontinuitet bland personal 

försvårade helhetssynen av patienten ytterligare.  

(Grinspan, et al., 2014)(Hyppönen, et al., 2014) (Frisse, et al., 2012) (Ben-Assuli, et al., 

2014) (ChristineMarie Carr, et al., 2013) (Johnson, et al., 2011) (LaBorde, et al., 2011).  

( Hincapie, et al., 2011) (Unertl, et al., 2012) (James E. Bailey, et al., 2013) (Vest, et al., 

2011) (Olsen, et al., 2013).  
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Behandlingsresultat:  

Fördelar med HIE och behandlingsresultat: 

Användningen av HIE och dess innehållande diagnos och medicinlista kunde bidra till 

att läkemedelsinteraktioner potentiellt kunde undvikas. Trots att patienter söker vård av 

olika anledningar hos olika vårdgivare så kan HIE potentiellt påverkar att samtliga 

vårdgivare inte förlorar helhetsbilden av patienten.  

HIE visade sig visa kunskapsluckor angående patienter vilket i vissa fall resulterade i 

extra undersökningar men även att i och med den tillgängliga informationen i HIE ledde 

till att överflödiga undersökningar kunde undvikas. Studierna visar att man kan uppnå 

samma behandlingsresultat utan att utsätta patienten för överflödiga 

undersökningar/behandlingsåtgärder. 

Trots att HIE användningen var låg så framkom att i 90% av alla fall så förhindrade HIE 

att undersökningar och provtagningar upprepades, detta betyder att potentialen finna att 

vårdgivare sliper utsätta vårdtagare för överflödiga undersökningar. Och det fanns ingen 

information som tyder på att de icke utförda undersökningarna påverkade 

behandlingsresultatet.  

HIE visar sig påverka antalet beställda labbprover och antalet undersökningar 

genomförda utan att påverka den planerade medicinska/kirurgiska behandlingen av 

patienter.  

 

Nackdelar med HIE och behandlingsresultat: 

Fördelarna med HIE inom all form av vård och dess inverkan på behandlingsresultat 

kan är inte omedelbart mätbara. Användargraden av HIE kräver tid för att kunna 

utvecklas. Det är först efter en längre tid (år) som fördelarna med HIE och 

behandlingsresultat potentiellt kan bli statistiskt mätbara. 

 

När patienter söker vård på olika inrättningar som inte delar EHR så ökar risken att 

relevant patientinformation saknas vid vårdtillfället. Detta kan försvåra för personalen 

att kordinera vården.   

Frisse med flera (2012) studerade HIE:s inverkan på antal behandlingar och relaterade 

kostnader, 11 akutmottagningar med direkt HIE tillgänglighet samt ett sjukhus med 

mixad HIE tillgänglighet.  

Sjukhusen med direkt HIE tillgänglighet hade under studietiden: 191 färre 

patientinläggningar, 800 fler thorax röntgen utfördes och 74 fler CT skalle. 
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Sjukhuset med mixad tillgång av HIE resulterade under en 13månaders lång period i: 

221 färre patientinläggningar, 103 färre CT skalle, 196 färre CT kropp, 258 färre 

beställningar av laboratorieprover. Av de 105 patienterna som identifierades i och med 

nyttjande av det Federala HIE systemet så undveks: 32 labb/mikrobiologiska 

undersökningar, 50 radiologiska undersökningar, 20 konsultationer, 12 inläggningar. 

Hincapies med fleras (2011) studie som innefattade 29 läkare diskuterade bland annat 

HIE:s: inverkan på vårdkvalitet, arbetsflöde och effektivitet, vård kostnader, 

användarvänlighet och datainnehåll. När det kom till kvalitet så framkommatt HIE: 

hjälpte till att generellt fatta bättre mer välinformerade beslut, bringa klarhet i 

behandlingsplan och underlättade utvärdering av patienters medicinska följsamhet. I 

Bailey med fleras forskning framkom att i och med HIE användnings nivå på 12,5% så 

undveks upprepade bilddiagnostiska undersökningar i 90% av fallen.  

Ross med flera (2013) utforskade hur HIE:s implementering påverkade mängden 

beställningar av laboratorieprover inom Masa County Colorada (USA). Studien varade 

mellan 1a April 2005 till den 31a December 2010, mixad regressions modell användes 

och omfattade 306 vårdgivare fördelat på 69 vårdinrättningar vilket resulterade i ett 

utfall av 34 818 patienter/vårdtagare vars journaler användes för att jämföra antalet 

beställda labprover skiftade från det att HIE implementerades i verksamhet. Totalt hade 

de 306 vårdgivarna 1 015 962 patientkontakter under studietiden (under fem års tid), 

dessa vårdkontakter resulterade i: 528 118st vårdbesök, 358 324 laboratorieprover och 

127 520 radiologi undersökningar. Av dessa 1 015 962 vårdtillfällen identifierades 

34 818 unika patienter under andra kvartalet 2005.  

Den resulterande användargraden efter implementering av HIE växte stadigt under 

studietiden, i slutet av 2010 hade 46% = 32 av de 69 vårdinrättningarna implementerat 

HIE. Efter implementering av HIE så noterades en minskning av antalet beställda 

labprover både från primärvård som specialistvården.  

(Grinspan, et al., 2014)  (Frisse, et al., 2012) (ChristineMarie Carr, et al., 2013) 

( Hincapie, et al., 2011) (James E. Bailey, et al., 2013) (Ross, et al., 2013).  
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Ekonomi: 

Ekonomiska fördelar med HIE: 

Efter underhållskostnader för HIE systemets drift och underhåll så uppskattades 

återhållsamt till US$1 070.000 pär år. Detta motsvarar cirka SKR 9 440.000 pär år. 

På 105 patienter kunde; genom användning av HIE uppskattningsvis US$283,477 det 

motsvarar SKR2,5miljoner, utslaget på 105 individer betyder det att HIE har potentialen 

att spara SKR 24000 pär patient. 

 

Ekonomiska nackdelar med HIE: 

Det här visar att HIE kan leda till marginella skillnader i utgifter och besparingar inom 

hälso-sjukvården men större vikt bör läggas på att i och mer väl informerad 

vårdplanering leder till mer kvalitativa val av undersökningar.  

 

Frisse med fleras (2012) studie visar de ekonomiska konsekvenser HIE användning 

medförde. För att inte övergeneralisera resultaten så valdes en mer konservativ 

värdering av finansiella besparingar relaterade till HIE användning.  

De 11 sjukhusen med direkt HIE tillgång resulterade under en 13månaders lång period i 

finansiella besparingen under som uppskattades till US$862.425.  

Den kalkylerade finansiella årliga besparingen för samtliga 11sjukhus med direkt HIE 

tillgång uppskattades till US$796.085. 

Den totala kostnads besparingen under den 13 månader långa undersökningstiden var 

US$1 247.331. Den kalkylerade årliga besparingen uppskattades till US$1 150.382. 

Sammanställt så kalkylerades den finansiella besparingen inkluderande samtliga 

medverkande sjukhus till US$ 1 950.000, med en årlig systemunderhållningskostnad för 

HIE på ca US$880 000 vilket lämnar en kalkylerad besparing på US$1 070.000. 

Christina Marie Carr med flera (2013) undersökte federala initiativet för HIE utveckling 

och hur det kan minska patienters vårdbehov på akutavdelningar. Studien pågick mellan 

Augusti och December 2011 och omfattade 18,529 vårdkontakter. 

Av de initiala 18,529 patientkontakterna på akutmottagningen under fem månader så 

nyttjades HIE endast i 5,39% = 998 patientfall, av dessa så påverkade HIE resultat av 

vården vid 105 tillfällen. Detta resulterade i ekonomiska besparingar på: UD$462.85 

labb/microbiologiska prover, UD$160,893 radiologiska undersökningar, UD$3,990 

konsultationer, UD$118,131.84 patientinläggningar, totalt sparades UD$283,477 på 105 

patienter. 
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Hincapie med fleras (2011) studie pågick så diskuterade de medverkande läkarna att 

HIE hjälpte till att reducera mängden överflödiga/onödiga undersökningar så som dator 

axial tomografi (CAT) och magnet resonans tomografi (MRI) samt vissa 

kardiovaskulära undersökningar. Tankar om att detta hade in inverkan på vårdkostnader 

var allmänt vedertaget bland samtliga medverkande, men vissa medverkande påpekade 

också att det var för tidigt att yttra sig om definitiva besparingar relaterade till HIE 

användning.  

Bailey med flera (2013) kom fram till att när det kom till upprepad bild diagnostik av 

rygg smärta patienter så framkom att inga besparingar kunde påvisas. Detta resultat 

berodde i störta sannolikhet på att HIE ökade antalet CT undersökningar. Av 800 

patientfall i studien uppskattades de totala vård kostnaderna till US$152,506. Där HIE 

nyttjades uppskattades summan till US$18,893 (100 patienter = US$189 per ärende) 

mot US$132,148 (700 patienter = 189US$ per ärende) där HIE inte användes, detta 

visar att kostnadsskillnaden per patientärende var negligerbar.  

Ross med flera (2013) fick liknande resultat när de undersökte vårdgivares mängd 

beställda labbprover före respektive efter implementering av HIE system. Även fast 

antalet beställda prover minskade påverkades inte utgifterna nämnvärt. Detta resultat 

härleddes till att HIE användningen indirekt orsakade kvalitet mot kvantitet tänk.  

(Frisse, et al., 2012) (ChristineMarie Carr, et al., 2013)( Hincapie, et al., 2011) (James 

E. Bailey, et al., 2013) (Ross, et al., 2013).  

 

Kvalitetgranskning: 

Articklarna kvalitet granskades efter etiska aspekter samt att vald metod var användbar 

för att kunna påvisa den typ av resultat som påvisades. Även den tidsskrift som 

publicerade valda articklar hade viss inverkan på reliabilitet det vill säga att tidsskriften 

är trovärdig. Resultatet pekar på att inga etiska övertramp eller metoder som inte kan 

överensstämma mer artiklarnas resultat kunde påvisas.   

SINAHL och MEDLINE är båda rekommenderade av Polit och Beck för att vara 

pålitliga sökmotorer för pålitliga tidsskrifter (Polit & Beck, 2008). 

Av de 19 articklar som användes i studien så har samtliga varit tillfredsställande i att 

beskriva undersökningsgrupp på ett lättförståt vis. Plats för genomförande av studien 

och genomförande har varit bra i samtliga 19 articklar. Ingen av de 19 använda 

articklarna har visat motsättningar mellan typ av undersökning och de funna resultaten. 

(För specifik information per artickel se Bilaga 1.1. till 1.9.)     
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Sammanfattning / Diskussion: 

Huvudresultat: 

Författaren anser att HIE har stora potential när det kommer till att påverka kvalitén och 

säkerheten inom våden nationellt, men då krävs det att vården som Organissation och 

samhället på styrandenivå ser över de lagar, regler, förskrifter och förordningar som 

förhindrar att nationella system kan implementeras. 

Samt att vårdgivare behöver ställa upp fasta rutiner för användning av HIE. Om detta 

inte sker kan attityder framträda bland personal som resulterar i minskad användning av 

HIE.  

Det är av författarens åsikt efter att ha gått igenom funna articklar att HIE kan förhindra 

framkomst av gråzoner då olika instanser i vårdkedjan utför samma åtgärder.  

Men personal måste göras medveten om HIE:s potential. 

Trots att den faktiska användningen av HIE hittills har visats vara låg så framkommer 

att HIE inverkar på val av behandling i akutsituationer. 

Ekonomiskt så framkom att trots att HIE kan potentiellt leda till miljonbesparingar så 

visades även prov på att HIE inte påverkade ekonomin nämnvärt, dock ska här påpekas 

trots att HIE inte sparade pengar så bidrog HIE avsevärt på en signifikant minskning i 

undersökningar.  

Skillnaden ansågs vara att i och med HIE så satsade vården mer på kvalitet emot 

kvantitet när det kom till undersökningar. Om ett fortfarande aktuellt resultat fanns i 

journalen så valdes en alternativ undersökning för att få material för att styrka val av 

behandling.  

Upprepade bidiagnoser och radiologiska undersökningar kan förhindras via HIE utan att 

påverka varken kontinuitet eller behandlingsresultat. 

HIE kan potentiellt gagna vården i U-länder, i och med att.     

När det väl kom till att fråga patienterna om deras tycke så framkom att HIE må ha 

mötts med skepsis men att när det väl komma till att välja så föredrog majoriteten av 

vårdtagare att HIE skulle användas eftersom fördelarna med ökad vård säkerhet var 

viktigare och att rätt behandling valdes än att informationssäkerhet behölls till ”100%”. 

Författaren vill poängtera att i och med att majoriteten av material originerar frön USA 

bör hänsyn tas till att det Amerikanska sjukvårdssystemet är baserat på en fri öppen 

marknad, patienter ses som kunder då vårdtagaren antigen är försäkrad eller betalar ur 

egen ficka. 
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Resultat diskussion: 

 

Patientsäkerhet: 

Författaren till denna studie fann flera aspekter av HIE som kan påverka 

patientsäkerheten. För att kunna lyfta fram anledningar till varför elektroniskt 

informationsutbyte mellan vårdgivare så måste kunden det vill säga patienten och dess 

fysiska och psykiska välmående sättas främst inom vården, men då måste säkerhet 

garanteras både vårdmässigt men även sekretessmässigt.    

Hyppönen (2014) med flera som påpekar faktumet att hindren för HIE och dess 

implementering inom vården inte är IT relaterat utan juridiskt. Lagar som reglerar hur 

elektroniska journaler får användas kan i den praktiska implementeringen förhindra IT 

utvecklingen inom vården, i och med detta så vore det rekommenderbart att lagar och 

författningar som berör IT inom vården ses över i förhållande till de faktiska behovet av 

direktingång av patientinformation mellan vårdgivare. 

Olsen (2013) visar vad som kan gå fel när information inte finns tillgänglig för 

vårdgivare: patienten ställs i en utsatt position. 

Unertl med flera (2012) påpekar bristen med vissa IT system att uppdateringscyklerna 

kan ha så pass lång tid mellan sig så att viktig information inte blir tillgänglig tillräckligt 

fort efter dokumentation. Detta är en viktig åsikt som måste faktoriseras in i val av HIE 

för att se till att information är tillgänglig när den behövs och därigenom minimera 

chansen att diagnos och behandling blir en ”kvalificerad gissning”. 

Dixon med flera (2013) visar hur HIE kan vara användbart vid epidemier av 

infektionssjukdomar; de pekar på hur infektions preventionister (IP) skulle kunna ha 

användning av HIE vid exempelvis H1N1 influensan. Användargraden av HIE bland 

IP:s är låg men det beror enligt Dixon med flera (2013) i stor omfattning på att HIE inte 

marknadsförs till IP:s fast en de har en betydande samhällsrolls funktion. 

Grinspan med flera (2014) visar att vanligt förekommande problem vilket är att om en 

patient söker vård hos flera instanser för olika åkommor så ökar risken för medicinska 

interaktioner, men detta skulle troligtvis kunna undvikas med hjälp av HIE. Ben-Assuli 

med flera (2014) visar att i Israel är det betydligt vanligare att förlita sig på muntlig 

patient information än att nyttja journal information. Om patienten själv inte kan hävda 

sig lutar vårdpersonalen sig på information som kan ges av anhöriga. Inom den svenska 

vården diskuteras flitigt att tolk skall användas om språkbarriärer finns. Anledningen är 

att information kan korumperas på grund av att vissa frågor kan vara problematiska för 
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anhöriga att medla till vårdpersonalen. Samma problem kan ligga till grund om 

patienten inte kan hävda sig av annan anledning än språk, i och med detta så skulle HIE 

potentiellt vara en lösning eftersom tidigare känd information finns till hands.  

Carr med flera (2013) visade att av 18,529 patienter så användes HIE 998 gånger, av 

dessa så var HIE en inverkande faktor i 105 fall. Tanken måste komma: Hur stor 

inverkan på vården skulle HIE ha om de nyttjades i mer än 5,38% av fallen? Vi kan 

statistiskt påvisa att HIE kan ha en inverkan på vården men användnings nivån är 

väldigt låg. Författaren skulle gärna vilja veta hur många av de kvarvarande 

17,531patientkontakterna som också skulle kunna potentiellt haft en annat 

utfall/bedömning just på grund av HIE? Men för att detta ska nunna fastslås så krävs 

ytterligare forskning. Men initialt så visar Carr med fleras (2013) forskning att HIE 

potentiellt kan bidra till att vården kan bli säkrare eftersom all känd patientinformation 

är direkttillgänglig.  

Även i Bailey med fleras (2013) studie så är användargraden låg endast 12,5% av 

samtliga patientkontakter. Som tidigare påtalat så är författaren av den tolkningen att en 

förklaring till låg användare grad kan vara generationsskillnader mellan vårdgivare, men 

även aspekter som brist på tillgång och tidspress kan också vara påverkande faktorer. 

Thorn med flera (2014) pekar på att användargaraden av HIE påverkas negativt om 

systemet inte är pedagogiskt upplagt eller upplevs vara tidskrävande minskar 

användningen. 

Friedman med flera (2014) visar att om problem föreligger med HIE programs design 

och användning kan leda till att personalen utvecklar lokala genvägar och tillfälliga 

lösningar associerade med HIE användning. Författaren är av den åsikten att om HIE 

ska implementeras måste feedback från användarna tas på allvar för att utveckla 

programmets användarvänlighet, precis som påpekas i Ehsan Nabovati med fleras 

(2014) studie om hur vårdgivaren borde få en aktiv roll i utvecklingen av HIE och dess 

funktioner. Om personalkulturen dikterar fram egna tolkningar av hur dokumentation 

ska ske så kommer patienten i slutendan bli lidande eftersom efterkommande vårdgivare 

kommer ha svårt att orientera sig i tidigare dokumenterat material, detta skulle (enligt 

författaren) potentiellt leda till ökad risk för felbehandling.    

(Hyppönen, et al., 2014) (Olsen, et al., 2013) (Grinspan, et al., 2014) (Ben-Assuli, et al., 

2014) (ChristineMarie Carr, et al., 2013) (James E. Bailey, et al., 2013) (Friedman, et 

al., 2014) (Nabovati, et al., 2014) (Brian E. Dixon MPA, et al., 2013) (Unertl, et al., 

2012) (Shirley A. Thorn, et al., 2014). 
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Etik: 

Författaren vill påpeka att om HIE ska användas måste lagar och förskrifter stödja 

användningen av HIE. Så här har vi ett etiskt dilemma om vad som är viktigast: Rädda 

liv eller följa lagar och förordningar till fullo. Detta kan förefalla retoriskt men så länge 

som lagar och förordningar förhindrar nyttjandet av HIE så är detta ett etiskt dilemma 

som måste ses över juridiskt.  

Men när fokusgruppen utforskades av Dimitropoulos med flera (2011) så visar de att 

trots att skepsis förekommer bland vårdtagare så skulle de ändå godkänna att deras 

journalinformation var tillgänglig för samtliga vårdgivare. Författaren håller med om 

det faktum att om HIE kunde hjälpa läkare att: koordinera vården bättre, förhindra 

upprepade labb-test, förbättra den medicinska vården samt kvalitén på omvårdnaden var 

av större vikt an att garantera informationssäkerhet till 100%. 

Unertl och Thorn med flera (2012, 2014) visar prov på hur det kan gå om HIE 

implementeras inom vården och det inte finns någon gemensam nämnare bland 

vårdgivarna. Attityder utvecklas bland personalen som påverkar HIE användningen 

negativt även disfusioner angående HIE utveckling försämras. Unertl med flera (2012) 

som visar åter på hur det kan gå om dåliga riktlinjer finns; de pekar på personalens 

tendenser att lägga över dokumenteringsansvaret på medarbetare som verkar ha intresse 

av HIE. Gemensamt visar författarna till articklarna på att HIE måste följa etiska 

riktlinjer och fånga personalens intresse för att fungera. 

Här kan diskuteras att etiska och praktiska riktlinjer kan behövas för att säkerställa en 

bra omvårdnad. Detta går i linje med Hincapie med fleras (2011) studie om 

vårdpersonal som fått utvärdera användandet av HIE. De pekar på hur HIE verkar ha en 

positiv inverkan på mänskliga relationer mellan vårdgivare och vårdtagare. HIE 

förefaller även minska antalet överflödiga provtagningar och undersökningar som 

potentiellt kan vara stressande för patienten. Bailey med flera (2013) visar att HIE har 

en mätbart positiv inverkan på patienter med ryggsmärtas prevalens att genomföra 

upprepade undersökningar både radiologiska och medicinska.      

(Hyppönen, et al., 2014) (Dimitropoulos, et al., 2011) ( Hincapie, et al., 2011) (James E. 

Bailey, et al., 2013) (Unertl, et al., 2012) (Shirley A. Thorn, et al., 2014).  
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Kontinuitet i vården: 

Utifrån den definition av kontinuitet som står förklarad i begreps beskrivningen så kan 

HIE förhindra avbrott i vårdkedjan som är relaterade till att information inte finns 

tillgänglig. Om patienter tack vare det fria vårdvalet söker vård hos flera vårdgivare så 

är författaren av den synen att patienten i och med byte av vårdgivare indirekt bidrar till 

att information fragmenteras och sprids ut inom vården. Efter genomgång av material 

anser författaren att detta kan förhindras genom användning av HIE. Resultatet pekar 

även på att HIE minskar antalet upprepade undersökningar. Författaren är för det fria 

vårdvalet men vill lyfta fram att denna policy i tredje hand kan potentiellt ha förödande 

konsekvenser för patienten om informationsutbyte mellan vårdgivare inte finns 

tillgängligt. Detta leder till att helhetsbilden av patienten påverkas minimalt. Grinspan 

med flera (2014) visar att när EP patienter söker vård hos olika vårdgivare inverkar HIE 

på att helhetsbilden förblir och avbrott i vårdkedjan minskar. LaBorde med flera (2011) 

visar att i de fall de patienter besöker olika vårdgivare så kan HIE positivet påverka 

kontinuiteten av patientens vård. För att kontinuiteten ska kunna hållas påpekar 

Hyppönen med flera (2014) att HIE systemet måste vara pedagogiskt upplagt och 

resultatredovisning måste vara lättolkad. Unertl med flera (2013) visar att på vissa 

vårdinrättningar där HIE är tillgängligt och har fungerande rutiner så har HIE en märkar 

posetiv inverkan på vårdkontinuiteten. Detta stöds i Hincapie med fleras (2011) studie 

där vårdgivare diskuterade att HIE upplevs ha flera positiva vårdens kontinuitet. 

Frisse med flera (2012) och Jhonson med flera (2011) visar båda att i nuläget så är 

användningen av HIE låg, i de fall då HIE används har det påverkat vården positivt på 

grund av tillgång av tidigare information från andra vårdgivare. 

Olsen med flera (2013) visar på en trolig förklaring till låg användarnivå av HIE: 

Faktum att trots att HIE är tillgängligt är arbetsmiljön en faktor som negativ kan 

påverka HIE användnigen. De höga arbetstrycket och krav på ständig tillgänglighet 

orsakar ofta avbrott i dokumentationen, detta leder indirekt till brister i kontinuitet då 

information faller bort.     

Ben-Assuli visade att i Israel är det vanligast att få information från patienten alternativt 

anhöriga vid vårdkontakt trots att HIE/EMR finns.          

(James E. Bailey, et al., 2013) (Shirley A. Thorn, et al., 2014) (Grinspan, et al., 2014) 

(Hyppönen, et al., 2014) (Frisse, et al., 2012)(Ben-Assuli, et al., 2014) (ChristineMarie 

Carr, et al., 2013) (Johnson, et al., 2011) (LaBorde, et al., 2011) ( Hincapie, et al., 2011) 

(Vest, et al., 2011) (Olsen, et al., 2013). 
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Behandlingsresultat: 

När patienter söker vård på olika inrättningar som inte delar EHR så ökar risken att 

relevant patientinformation saknas vid vårdtillfället. Detta kan försvåra för personalen 

att kordinera vården. Författaren är av tankegången att mörkertalen då detta förekommer 

inom vården inte går att överskatta.  

Grinspan med flera (2014) pekar på att i de fall HIE inte är tillgängligt och patienter 

söker vård bland olika vårdgivare är inte behandlingsresultat säkra på grund av att viktig 

patient information kan vara bristfällig, men att HIE kan förhindra detta.   

Både Frisse och Carr (2012, 2013) visar hur HIE kan minska antalet beställda labprover 

och radiologiska undersökningar utan att nämnvärd skillnad i behandlingsresultat kan 

påvisas. Hicnapie med flera (2011) stödjer detta med att läkare som diskuterade HIE 

och behandlingsresultat visar att: HIE hjälpte till att generellt fatta bättre mer 

välinformerade beslut, bringa klarhet i behandlingsplan och underlättade utvärdering av 

patienters medicinska följsamhet. Detta bekräftas av Bailey med flera(2013) vars 

forskning visar att då HIE nyttjades undveks upprepade bilddiagnostiska 

undersökningar i 90% av fallen. Även Ross med flera (2013) visar skillnaden pre och 

post HIE implementering. De påvisade både en statistisk ökning av HIE användning 

samt en korrelerande minskning i antalet beställda labbprover.   

 (Grinspan, et al., 2014) (Frisse, et al., 2012) (ChristineMarie Carr, et al., 2013) ( 

Hincapie, et al., 2011) (James E. Bailey, et al., 2013) (Ross, et al., 2013). 
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Ekonomi:  

Författaren vill peka på faktumet att HIE har potentialet att bespara sjukvården åtskilliga 

minjoner per år. Om kostnaderna förblir oförändrade så framkommer att detta högst 

sannolikt beror på att HIE indirekt leder till alternativa undersökningar som är färre i 

antal men högre i kostnad. 

Frisse med flera(2012) och Carr med flera (2013) visar på statistiskt signifikanta 

besparingar inom vården på mellan $796.085 på 11akutmootagningar per år respektive 

$283,477 på 105 patienter  per år då HIE används. 

Hincapie med flera (2011) och Bailey med flera (2013) visar båda att HIE inte kan 

påvisa statistiskt signifikanta besparingar inom vården då HIE nyttjas. Dock visar dessa 

båda studier att HIE har en signifikant inverkan på val av undersökning. HIE resulterar i 

färre men dyrare undersökningar. Detta bekräftas av Ross med flera (2013) vars studie 

gav liknande resultat som Hincapie med flera (2011) och Bailey med flera (2013).       

(Frisse, et al., 2012) (ChristineMarie Carr, et al., 2013) ( Hincapie, et al., 2011) (James 

E. Bailey, et al., 2013) (Ross, et al., 2013)   
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Forskningsetiskt övervägande  

Vid inläsning av materialet till denna uppsats så har etiskt övervägande fokuserats på 

att: respektera artikel författarnas åsikter, men objektivt granska material som 

framkommer i valda artiklar och granska artiklarna för att se att de etiska riktlinjerna 

följts.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

För att HIE ska kunna införas i den Svenska sjukvården så anser författaren att grundlig 

juridisk utredning rörande lagar och förordningar som berör elektronisk 

hälsoinformations utbyte mellan vårdgivare.  

Forskning bör även göras om exempelvis en fristående statlig myndighet skall 

tillhandage journalsystem till samtliga vårdgivare; kommuner, landsting och privata 

entreprenörer. Exempelvis: Datainspektionen, Socialstyrelsen eller Inspektionen för 

Vård och Omsorg (IVO) som redan har nationell översyn/insyn av all offentlig och 

privat hälso- sjukvård. 

Enkätstudier bland vårdtagarna bör utföras för att påvisa allmänhetens intresse av HIE 

inom vården, finns efterfrågan om HIE implementering, vad är patienternas åsikter?   

Det är även av författarens åsikt att forskning bör bedrivas angående hur vårdpersonal 

ska kunna motiveras till att nyttja HIE och därmed hålla användarnivån hög.  

Detta bör även sträcka sig till att undersöka huruvida IT kan ersätta 

pappersanvändningen inom vården.  

Exempelvis Smartpads istället för papper och penna vid patientundersökning. 

Streckkodsläsare som komplement vid manuella ID-kontroller så som uthämtningar från 

blodbank, kirurgisk instrumentutlämning med mera och övrig hantering där rätt 

batchnummer är avgörande.  

 

Slutsats 

HIE är i författarens mening en ”omskrivning av regelboken” ett IT paradigmskifte 

inom modern hälso- sjukvård som potentiellt (utan att kränka patientens intigritet) kan 

förbättre situationen för samtliga patienter inom Svensk sjuk vård.  

Oavsett var vården tillhandages, av landsting, kommun eller privat aktör. 

Så svaret på frågan: Vilka kan dra nytta av HIE?  

De individer som har potentialen att någon gång bli patient. Samt vårdpersonal som 

slipper ”jaga” information för att få en klar bild av patienten.    
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2 73% föredrog HIE framför telefon och fax vid vård organisering mällan 

vårdgivare. 

3 HIE nytjades vid 6,8% av vårdkontakterna under studietiden.  Statistisk 

signifikasnt minskning av patientinläggningar observerades. 

4 Av 3,2miljoner vårdkontakter nytjades HIE i 16% av fallen, kulturelt nytjades 

EHR/HIE sällan vid akutbesök.  

5 Uppskattad kostnads besparing i och med HIE uppskattas till $283,477. 

6 Signifikant antal tillfälliglösningar och attetyder notifierades bland personalen. 

7 Problem funna i samband med resultat sökning i HIE summerades i tio punkter 

om hur systemet bör förbättras. 

8 Majoriteten meddelade skepsis mot HIE:s säkerhet men skulle ändå godkänna 

des användning om HIE posetivt påverkade vård och behandling. 

9 EXCLUDED. 

10 1 identifiering av "docktor shoping", 2 minskning av dubbelundersökning, 3 

ökad omvårdnads effektivtet. 

11 70% av respondanter meddelade tillgång till HIE men endast 20% hade 

inflytande över dess användning och 49% var ovetande om organisationell 

involvering i HIE. 

12 Av samtliga observerade patientkontakter nytjades HIE vid 6,8% av fallen. 

13 Olika organisatoriska former påverkade användningen av HIE.  

14 179 av 800 ryggsmärtepatienter återkomm under studietiden och genomgick 

upprepade undersökningar.  Inga besparingar observerades pga. ökad CT 

användning.  

15 Av samtliga observerade patientkontakter nytjades HIE vid 2,3% av fallen. 

16 HIE i ansågs inte vara användarvänligt och störde arbetsflödet, systemet bör 

utvecklas för att fungera i verkligheten. 

17 Inga statistiskt fastställbara minskningar i beställningar av labbprover relaterat 

till HIE användning kunde påvisas. 

18 EXCLUDED. 

19 EXCLUDED. 

20 Hög arbesbelastning påverkar documentation och påverkar vården negativt. 

21 EXCLUDED. 

22 Deltagarna meddelade posetiva förhållning till HIE i nutida och framtida 

användning inom vården. 

23 Av 3704 patienter besökte 202 st båda vårdgivarna i studien. 

24 EXCLUDED. 

 


