
Att satsa på utemiljön är 
alltså en investering i hälsa 
som går i linje med Landstingets 
vision ”För ett bra liv i ett attraktivt län”
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Anna sjunker ned i soffan efter en lång arbetsdag. Utanför fönst-
ret börjar träden skifta i höstens färger. Plötsligt associerar 
Anna den begynnande hösten med provtagning – prover som 
styr hennes läkemedelsbehandling. Hur var det nu hon bestäm-
de med läkaren: skulle hon ta dem i september eller november? 
Hon sträcker sig efter sin Iphone, loggar in i ”Mina vårdkontak-
ter” och läser journalanteckningen från i våras…
 
DEN fikTiva BERäTTELSEN om Anna representerar en enkel 
och vardaglig situation. Idag är det naturligt för många människor att söka kunskap 
via Internet. Vi kan tänka oss att Anna enkelt får svar på sin praktiska fråga genom 
att läsa journalanteckningen. Hon behöver därmed inte ringa, utan kan uppsöka sin  
vårdcentral och ta planerade prover i rätt tid. Journaltexten kan också generellt fört- 
ydliga eventuella oklarheter och öka förståelsen för behandlingen och dess konse- 
kvenser. Vården gynnas av Annas ansvarstagande samtidigt som det ger henne själv en 
större delaktighet i sin vård. Rätt till information, delaktighet och självbestämmande  
gäller redan idag men betonas ytterligare i den nya patientlagen som träder i kraft  
vid årsskiftet. 

JoURNaLEN äR ETT av våRDENS viktigaste arbetsredskap och ett kommunikations-
medel där hypoteser och differentialdiagnoser kan ventileras. Journalen utgör där-
med en källa för vårdgivaren; att återvända till för att inte missa viktig information 
eller slutföra och driva utredningar vidare. En utförlig och noggrann dokumentation 
utgör en viktig del i den övergripande målsättningen att erbjuda en så bra och säker 
vård som möjligt. Patientdatalagen betonar vårdgivarens ansvar att formulera jour-
naltext som är tydlig och med låg risk för misstolkningar. Den ger samtidigt inget 
heltäckande skydd mot formuleringar som kan väcka oro och rädsla när den läses  
av patienten själv. För Anna kan det vara så att journaltexten också innehåller  
information hon inte förstår eller som hon inte är beredd på att läsa just då.

LaNDSTiNgET koMMER iNoM koRT att ge invånarna möjlighet att via Mina vård- 
kontakter få tillgång till sin journal. Denna direktåtkomst är ett steg mot en stärkt  
delaktighet och ett ökat inflytande, helt i linje med den etiska principen ”att göra gott”. 
Införandet innebär samtidigt ett ansvar för att förebygga eventuella negativa effek-
ter. Det krävs en medvetenhet och diskussion kring exempelvis hur hälso-och sjuk-
vården hanterar sitt ansvar för människor med nedsatt autonomi eller förväntad ökad 
sårbarhet. Vad kommer journalen via nätet att innebära för mig och mitt arbetssätt? 
Hur blir detta en naturlig del i kommunikationen mellan mig som vårdpersonal och 
patienten? Etikrådet, informationsavdelningen och chefläkarna bjuder in till dialog 
 i samband med etiskt forum på temat ”Journalen via nätet”. Anmäl dig via lärande- 
kalendern till samlingarna i Eksjö (6/10), Jönköping (9/10) och Värnamo (10/10). 
Välkommen att lyssna, reflektera, samtala och ställa frågor!
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Journalen via nätet 
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LäTTaRE HiTTa iNfoRMaTioN MED PERSoNaLPoRTaLEN
Måndagen den 15 september 2014 öppnade den nya personalportalen i intranätet, där allt som  
rör personalområdet samlats på ett ställe. Personalportalen har tre ingångar – en för med- 
arbetare, en för chefer och en för dem som arbetar inom personalfunktionerna (PA och lön).

CELLPRovSDag 26 SEPTEMBER
26 september erbjuder kvinnohälsovården i Jön-
köping och Habo drop in - en dag särskilt för dem 
som missat att ta cellprov de senaste tre åren.

Margaretha Stenmarker

nytt busskort för unga

iLLuStRation: MaRia davidSSon

Länstrafiken föreslår ett förmånligt länskort för barn och unga. det ska 
bara kosta 150 kronor i månaden att resa med Länstrafikens bussar 
och tåg i hela länet. Förhoppningen är att den nya generationen hellre 
ska åka kollektivt än köra egen bil. Länskortet är nu ute på remiss i 
kommunerna tillsammans med förslag på ny zonindelning.


