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Varför behöver vi mer 

kunskap om hedersvåld 

inom vården? 



Agenda

• Hedersvåldets uttryck och förekomst
• När ska vi ha hedersförtryck i åtanke?
• Vilka tecken finns?
• Hur mår de utsatta? 
• Hur frågar man?
• Journalföring  
• Lagstiftning 
• Oskuldskontroller
• Könsstympning
• Hur kan vi hjälpa?   



• "Hej!

• Mitt namn är X och jag läser läkarprogrammet i Linköping. Anledningen till att jag 
kontaktar er är att jag idag på min verksamhetsförlagda utbildning kom i kontakt 
med en ung tjej som troligen har blivit bortgift. Hon var 16 år gammal, har nyligen 
fött sitt första barn och verkade må väldigt dåligt psykiskt.

• Det var oerhört jobbigt att möta henne och jag frågade min handledare hur man 
som läkare gör i ett sådant fall, när man misstänker att någon har blivit tvingad till 
äktenskap. Tyvärr visste han inte, och jag fick intrycket av att man som läkare inte 
kan göra så mycket.

• Det känns förskräckligt om det är så. Att möta någon som mår så dåligt och sedan 
bara skicka hem henne till en påtvingad make så fort man har botat det 
medicinska. Det känns omänskligt.

• Jag kände i alla fall att jag måste göra något, ta reda på vad man kan göra och se till 
att fler får veta det. Jag såg att ni erbjuder föreläsningar och jag undrar därför om 
det är möjligt att ni skulle kunna komma till Linköping och hålla en föreläsning 
kring tvångsäktenskap och hederskultur för läkarstudenter, ur perspektivet vad 
man som vårdpersonal kan göra? Hur man kan lära sig att känna igen och hantera 
sådana här situationer samt vilket stöd man har lagmässigt att ingripa.

• Jag tror att intresset skulle vara stort och nyttan likaså. Som vårdpersonal kommer 
vi att möta de här tjejerna och många av oss vill hjälpa, bara att vi inte vet hur.

• Tack på förhand för svar!"





Definition

”Hedern har en kulturell och traditionell rot i 
starkt patriarkala och klanstrukturella samhällen 
och förekommer i många religioner kulturer i 
större delar av världen. Heder är en ägodel och 
inte en egenskap. Heder är något man äger eller 
förlorar. Heder är som en kroppsdel och beskrivs 
i västerländsk kultur i talesätt som ”högburet 
huvud” eller ”att förlora ansiktet.”

Unni Wikan, professor i social antropologi, Oslo (2004) 



Oskulden

Sexualiteten

Normer

Kollektivet

Utövare och offer?



Uttryck av hedersförtryck

• Flickor som måste gå direkt hem efter skolan
• Får inte vara med på lektionerna i alla skolämnen
• Får inte välja sina vänner. 
• Pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan. 
• Unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella 

relationer. 
• Unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig/blir förd utomlands 

mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.
• Flickor som inte får studera eller arbeta. 
• Könsstympning på barn och tonåringar. 
• Homosexuella förvägras rätten till sin sexualitet. 
• Oskuldskontroller och krav på intyg.  
• De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli 

bestraffade i olika grad. 
Hedersfortryck.se /länsstyrelsen Östergötland



Var?

I Sverige- det gäller även personer som är födda och 
uppväxta här. 

Hederskultur är vanligt i:  

Mellanöstern inklusive Nordafrika, Iran, Afghanistan, 
Turkiet, Indien, Pakistan, Bangladesh, vissa afrikanska 
länder (framförallt där kvinnlig könsstympning 
förekommer), Balkan och Sydeuropa, samt bland grupper 
som kan ha olika nationstillhörighet, till exempel romer 
och kurder. Ibland nämns även Latinamerika, kanske 
främst på grund av lag-stiftningen kring mäns våld mot 
kvinnor och våldtäkt i vissa länder. 
/”Hedersrelaterat våld- och förtryck”, Länsstyrelsen Skåne Län 2007



Statistik

• Ungdomsstyrelsen MUCF 2009 ”Gift mot sin vilja”- 70 000 unga mellan 16-25 år begränsas i fråga 
om äktenskap (angav att föräldrarna godkänner partner endast inom samma religion eller kultur)-
får inte gifta sig med vem de vill. 

• Carin Götblad, rapport på uppdrag av regeringen  2014- Över 100 000 ungdomar 15-25 år i Sverige 
växer upp med begränsningar, kontroll och i vissa fall hot och våld i hederns namn, ca 10 % av 
åldersgruppen. 

• Rapport: ”Oskuld och Heder” Stockholms stad 2009-
23%- tillåts inte ha pojkvän samt måste vara oskuld vid bröllop. 
16%- föräldrarna bestämmer vem de ska gifta sig med, de får inte vara vänner med pojkar. 
11% -dessutom : får inte delta i sexualkunskap/simning eller välja sin fritid. 
7%- dessutom hot och våld till följd av detta. (pojkar 3%)

• Astrid Schlytter, docent vid SU, hedersvåldsexpert: Uppskattningsvis nära 240 000 unga lever i 
familjer med hedersförtryck. Aftonbladet maj-2016

• Var 6:e elev i åk 9 lever i hedersförtryck. 7-9% av elever i åk 9 utsatta för våld i en hederskontext. 
(Örebro Universitet- 2018) 

• Av 105 mord i Sverige 2016 var 10 hedersmord. Av alla kvinnor som mördades 2016 var 6 av 18 
mord hedersrelaterade (Sveriges radio- Nationella kompetensteamet Östergötland).



Studierna ”Tolvhundra” och ”Elvahundra” av 
VHEK (vaken hora eller kuvad) 2016

93,2 % av pojkar och 23.1% av flickorna fick umgås med båda könen i skolan för sina 
föräldrar-Göteborg.  

83% av flickorna i Stockholms-undersökningen fick bara umgås med tjejer.

70% av tjejerna svarar att föräldrarna förväntar sig att de är oskulder när de gifter sig. 

27% av tjejerna, 13% av killarna får aldrig följa med på klassresor med övernattning.

32% av tjejerna och 75% av killarna får följa med på klassresa utan övernattning. 

Tjejer som aldrig får följa med på simundervisningen- 21%, 9 % av killarna. 

42% av tjejerna och 90% av killarna får gå på bio. 



Äktenskapstvång
Ny lag 2014- 16 anmälda fall
2015- 41 anmälda fall
2016- 77 fall
2017- 104 fall
2018- 131 fall
2019 – 124 inledda förundersökningar.

2016 första domen- 4 års fängelse för en pappa som tvingat 23 årig dotter till äktenskap i Afghanistan. 
2017- andra domen. Både mamma och pappa dömda. 1 års fängelse samt 1 år och 4 mån. 
2018- föräldrar till omyndig pojke döms för stämpling till äktenskapstvång- villkorlig dom. 
2018- dom i hovrätten efter överklagan. Mormor och moster dömda för äktenskapstvång 1 år och 9 
månaders fängelse. 
2018- föräldrar till omyndig flicka dömda för förberedelse till äktenskapstvång. Villkorlig dom. 
2019- Pappa och styvmor till omyndig flicka dömda för äktenskapstvång till fängelse i 2 år och 3 
månader. Domen överklagad. 

Aktuellt: Nu totalt 6 fällande domar. 2 friande domar. 



Brottsbalken-äktenskapstvång

• 4c§ Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en 
person att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt 
vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller 
har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år. 

• 4 d§ Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än 
den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande 
av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett sådant äktenskap 
eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c§, döms för 
vilseledande till tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två år. (Lag (2014:381)



Bortförda barn

Kännedom om 56 barn bortförda till annat land mot sin vilja pga
hedersförtryck under 2017. Lika många över 18 år. Även myndiga 
personer förs bort mot sin vilja och tvångsgiftes, berövas sina ID-
handlingar. Kan inte återvända till Sverige. 

Kännedom om 44 fall med bortförda barn till sommaren 2019-
sommarlovet riskperiod. 

/Länsstyrelsen Östergötland





140 miljoner könsstympade kvinnor i världen. (WHO)

38 000 uppskattas leva könsstympade i Sverige varav 7000 barn 
under 18 år. (Socialstyrelsen, 2015)

Med Mellanöstern ca 60 000 fler, exempel Norge (Vanja 
Berggren). WADI, Kurdistan upp till 100% i vissa områden. 

Dokumenterat i 30 länder i Afrika, Mellan-Östern och 
Asien(UNICEF).



Brottsbalken- könsstympning

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor (tillägg 2017)

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma 
andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om 
samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).
2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.
Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst 
fyra år.
Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om 
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande 
eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen 
i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.
För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller 
förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2017:333).
3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap. 
2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.



Könsstympning-
en diffdiagnos

Akut: Smärtor (rakblad eller kniv, utan bedövning vanligt), blödningar och 

infektioner. I värsta fall död vid ingreppet.

Senare: Svårighet att kissa, toabesök tar lång tid, stockning av mensblod 

som ansamlas och smärtar, vanligare med infektioner i underlivet, smärta, 
värk, klåda, ärrbildningar och cystor. Återkommande urinvägsinfektioner. 
Minskad sexlust och smärta vid samlag. Psykiskt lidande, traumasymtom eller 
depression. Förlossningskomplikationer. Huvudvärk. 

Tecken på barn: Flicka där skolan rapporterar att hon blivit förändrad, inbunden, 

toabesök tar lång tid… huvudvärk… smärta, gnällighet. 

Undersök och fråga! 



Att tänka på- könsstympning

• Bryta tabut- våga fråga om symtom. Fråga igen! 

• Informera om rättigheter och hjälp. 

• Könsstympnings-pass- Länsstyrelsen 
Östergötlands hemsida. 

• Remittera- ge kontaktnummer till AMEL-
mottagningen. Ring och rådfråga. 

• Skyldighet att anmäla förestående 
brott/förhindra brott!!! Polisanmäl. 

• SOL-anmälan. 



Könsstympnings-pass. 
Finns på flera språk! 



Hur kommer vi i kontakt med hedersvåld inom 
vården? 

-Personer som lever i en hederskontext som mår psykiskt eller fysiskt dåligt och söker 
vård med eller utan familjens kännedom. Gäller alla typer av vård. 

-Akutvård och psykiatri- suicidförsök, suicidtankar. Efter misshandel. 

-Personer som tagit sig ur kontexten, lever skyddat, är kvarskrivna. Mycket ensamma. 
Depressioner. PTSD- symtom. 

-Psykiskt sjuka personer i en hederskontext där familjemedlemmar ”för patientens 
talan” i kontakter med vården. Extra utsatt grupp är intellektuellt funktionsnedsatta. 

-Patienter som har somatiska problem utan att man hittar felet… buksmärtor, yrsel 
mm. 

-Genetiska sjukdomar till följd av giftemål inom släkten. 

-Patienter som inte får tala ensamma med vårdpersonal för sina anhöriga.

-Patienter som förvägras vård av anhöriga. 

-Genom skolan- man önskar utredning hos BUP eller barnet mår dåligt. 

-Önskemål om oskuldskontroller. 

-Patienter som utsatts för könsstympning- barn som riskerar utsättas eller föras bort. 



Psykiatrisk problematik

Hög grad psykisk och fysisk ohälsa:

PTSD
Ätstörningar
Självskadebeteende
Självmordstankar självmordsförsök

-Lurie L. 2009. 
-Schlytter A, Linell H. 2008. 
-Håkansson P-A. 2007



Tänk hedersförtryck när…

• Tecken finns till att flickan/pojken eller kvinnan inte får ha egen 
integritet för familjen och släkten. Anhöriga vill vara med/låter inte 
personen tala i enrum. 

• Buksmärtor/urinvägsbesvär/psykiska problem hos kvinna eller barn. 
Särskilt efter en utlandsresa till föräldrarnas hemland eller 
avvikande könsutseende hos spädbarn på BVC. 

• Inför resa till föräldrars ursprungsland, finns oro? Risk för 
könsstympning och barngifte/tvångsgifte. 

• Starkt religiösa värderingar/traditioner i familjen- men tro inte att 
det är uteslutet om familjen är icke-religiös!

• Alltid vid ställningstagande till vilka journaluppgifter som ska vara 
dolda- uteslut för alla patienter. 

• Tolkrelaterade bekymmer. 
• När hela släkten är med på sjukhuset.  



Hur tar man upp ämnet?

• Mycket viktigt att påminna om sekretessen under samtalet, även för 
minderåriga. Vi har enligt lag ingen skyldighet att meddela föräldrar om 
vi misstänker att den unga kan fara illa av det-det måste ungdomen få 
veta i början av samtalet. 

• Fråga alltid i enrum utan anhöriga. 

• Var uppmärksam på tecken i anamnesen, fråga indirekta frågor för att få 
en bättre bild. 

• Säg att det är av omsorg du frågar för att det känns viktigt att utesluta för 
det finns hjälp. 

• Om du får bekräftat dina misstankar. Tag tid, erbjud återbesök. Se till att 
uppföljning och stöd finns! Ge kontaktnummer. Kontinuitet viktigt. 



Frågor som kan leda oss i samtalet att misstänka 
att personen är utsatt för hedersvåld

Kartlägg fritid och begränsningar med öppna frågor: 

Finns det saker du måste göra som du inte vill göra? 
Finns det saker du inte får för din familj göra som du vill göra? 
Vad gör du efter skolan? Hur ser din fritid ut? Har du några vänner? Får du ha vänner? Kontrolleras du 
på något sätt? Får du ha pojkvän? Vilka regler gäller i din familj? Kommer du få välja vem du vill gifta dig 
med? Får du söka vård för din familj? 

”Det finns något som kallas hedersförtryck, där familjen kanske utsätter en person för våld eller hot eller 
kontrollerar och begränsar den mer än vad som är lagligt. Jag vill kolla med dig om det är så att det finns 
hedersförtryck i din familj? Sånt kan påverka hur man mår psykiskt och man kan få hjälp.” 

”I de land där dina föräldrar kommer ifrån är det vanligt att flickor utsätts för omskärelse, det vi kallar 
könsstympning när de är barn. Det kan göra att man mår psykiskt dåligt så jag brukar alltid fråga om det 
är så att man varit utsatt, för i så fall finns det hjälp att få.”

Finns det någon information som ingen annan får veta, något du inte vill att vi skriver i journalen? Kan 
det vara farligt för dig om någon får reda på att du varit här? 



Vad gäller om journal via nätet? 

Vem kan läsa information i Journal via nätet? 
• Personer över 16 år kan läsa sin egen journal på nätet med inloggning via 

e-legitimation. 

• Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation via sin egen 
inloggning tills barnet fyller 13 år.

• Vuxna som utsetts till ombud för annan vuxen. (Ombud utses i menyn 
Ombud & loggar/Dela journal när man är inloggad i Journalen.)



Tänk på i journalen

• Uteslut hederskontext innan journalföringen. 

• Allt som berör sexualitet, relationer, faktorer som personen inte själv får 
bestämma över oavsett vad och som kan förvärra hedersförtryck/hotbild 
hemma bör vara dolt. Kanske patienten inte ens får söka vård ensam men 
gjort det ändå. 

• Tag inte graviditetstest journalfört om det finns en hederskontext. Detta går 
inte att dölja.  

• Använd dolda sökord eller överväg att spärra journalen för nätåtkomst helt 
eller enskild journalhandling ännu hellre då spärr av hela journalen kan öka 
hotbilden! 

• Spärra direkt om akut, vid exempelvis inläggning!



Nätverk/anhöriga inom vården…

Reservnummer kan lösa problemet. Kopplas 
INTE till personnummer. Patienten tar med detta 
vid alla vårdkontakter. 
-Patienter som bor med anhöriga. 

-Patienter som är kvarskrivna eller har skyddat ID. 

Hur arbetar vi med värderingar hos medarbetare 
inom vården? Hur utbildar vi varandra och 
samtalar om detta? 



Tolkanvändning

Problem: Patienten vill inte prata öppet pga släktskap eller att tolken är 
vän till familjen eller att tolken har hederskulturella värderingar. 

Lösning: Använd helst telefontolk. Vid behov- meddela patienten 
namnet på tolken. Nämn inte patientens namn under samtalet. 

Framtiden: AI-tolkar? 

Obs- låt inte anhöriga tolka även om patienten själv vill det (de får inte 
säga annat). 

Hur får man ut anhöriga ur rummet? 



Oskuldskontroller

• Brott mot mänskliga rättigheter och ett sexuellt våld 
enligt FN (WHO), Human rights watch, RFSU mfl.

Independent Forensic Group (Journal of Forensic and 
legal medicine- 14 mars, 2015):

• Oskuldskontroller har inget medicinskt eller 
vetenskapligt värde. 

• ”Oskuldskontroller betraktas som påtvingade även när 
kvinnan själv söker med önskemålet, detta då genuint 
samtycke inte är möjligt när påtryckningar, hot och våld 
finns från anhöriga.”

• Om penetration förekommer kan undersökningen 
betraktas som ett övergrepp och våldtäkt ur 
människorättsperspektiv. 

• ” Involvement of health professionals in these
examinations violates the basic standards and ethics of
the professions.”



Lagstiftning

• Patientsäkerhetslagen kap 6 §1:
”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. 

• Referingsformen (Grundlag) kap s §6: 
”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp även i andra fall än vad som avses i §4 och §5 (kroppsstraff och 
dödsstraff).”

• Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och 
sjukvården: 
”Informationen i intyget ska uppfylla kraven i 6 kap § 1 
och §6 Patientsäkerhetslagen. 

• Brottsbalken- olaga hot. 



Hur gör man om någon söker för oskuldskontroll? 

-Risk för negativa följder av ett intyg akut eller på sikt- Oskuldsintyget är inte 
ett isolerat problem för den utsatta, kontexten är problemet. 

-Information och utbildning till patienten om lagstiftning, möjlighet att 
polisanmäla våld, hot, tvångsäktenskap och barnäktenskap. Möjlighet till 
skydd och psykologiskt stöd. 

- Tag kontakt med Nationella kompetensteamet för råd i det enskilda fallet 
avseende hotbild mm. 

-Gör SOL-anmälan om patienten är minderårig. 

-Uppföljning/uppknytning/hänvisning till stöd. Akut? → skydd av soc.



Kusingifte

• Lancet 2013: Dubbelt så hög risk för missbildningar bland 
barn vars föräldrar är kusiner. 

• Barnadödligheten (särskilt från födsel upp till 1 år) ökar till 
följd av genetiska avvikelser och kongenitala avvikelser hos 
föräldrar som är kusiner. (West Yorkshire city’s child death
overview panel-2019).

• I Norge registreras alla barnafödslar där föräldrarna är nära 
släkt. Norska Folkhälsoinstitutet har konstaterat att barn i 
kusinäktenskap löper större risk att dö. 



När får vårdpersonal bryta 
tystnadsplikten och polisanmäla? 

Misstanke om brott: 

Brott som ger minst 1 års fängelse-

mord, dråp, grov misshandel, våldtäkt, människorov, rån, olaga 
frihetsberövande. 

Utsatt underårig: 

Sexualbrott, Underlåtenhet att avslöja könsstympning samt försök eller 
förberedelse till könsstympning. Ringa misshandel, grov fridskränkning. 

Förestående grova brott så som människorov, äktenskapstvång, mord-
skyldighet att förhindra brottet- polisanmäl alltid! 



Tips till vårdenheter 

• Se till att alla medarbetare har kunskap om detta så att patienterna kan få vård på lika villkor 
som andra! 

• Skapa rutin på enheten för bemötande av denna grupp. 
• Våga misstänka hedersvåld och våga fråga! 
• Tänk på att anhöriga i dessa fall är direkt orsak till patientens mående-lita inte på vad de 

säger. 
• Tro på patientens berättelse. 
• Tala i enrum och med professionell tolk via telefon, inte anhöriga. 
• Samtalsstöd behövs, tät kontakt. 
• Skicka inte kallelser hem till patienten om hon/han bor hos anhöriga.
• Spärra journal vi nätet eller använd dolda sökord. 
• Om anhöriga/nätverk arbetar inom vården- boka inte tider i journalsystemet. Använd 

riktlinjer reservnummer. 
• Informera om lagstiftning, rättigheter.  
• Om du får kännedom om hedersförtryck- SOL-anmäl. 
• Om akut fall- kontakta Soc direkt för akut omhändertagande- om hotbilden är sådan att 

patienten inte kan gå hem. 
• Tipsa om ”sked i trosan”, förvara pass säkert, könsstympningspass. 
• Ring nationella kompetensteamet och be om råd! 
• Hänvisa till stödorganisationer, det finns hjälp! Se lista



Undrar du hur du ska göra i ett 

enskilt fall? 



Hänvisa patienter till: 

Brottsofferjouren Värmland mycket kunniga! 
GAPF: 08-711 60 32, 070-441 10 75
Kärleken är fri – chatt för barn och unga: 
dinarattigheter.se
BRIS 0200-230 230
Kvinno- och tjejjourer: Unizon, ROKS, tjejjouren.se
Linnamottagningen: 020-40 70 40
Origo: 08-508 251 20
RFSL (HBTQ) 040-611 99 50
TRIS: 0774-40 66 00



Bra att ha

• Länsstyrelsen Östergötlands hemsida: 

www.hedersfortryck.se

Mängder med informationsmatriel under 
”publikationer”. Även affischer att trycka ut och 
ha på mottagningen. Könsstympningspass, 
utbildningsfilmer och materiel mm. 

http://www.hedersfortryck.se


”Det är mitt ansvar som fri människa  
att se den som är ofri.” 

-Juno Blom



• För att inte öka hotbilden mot våra patienter. 

• För att kunna hjälpa patienterna och hänvisa 
rätt. 

• För att kunna ge relevant information och 
kunskap.

• För att personer ska våga söka vård.

Varför behöver vi kunskap om 

hedersförtryck inom vården? 



Tack! 



Vetenskapligt arbete inom ramen för ST: 

”Risker med journal via nätet för patienter som 

lever i hederskontext”

• 130 enkätsvar, 5 intervjuer.

• Läkare (ca 60), Sjuksköterskor, undersköterskor, 
mentalskötare, sekreterare, ambulansförare, psykoterapeut. 

• Huddinge akutmottaning, Vårby vårdcentral, Psykiatriska 
Länsakuten i Stockholm, Kvinnokliniken Södertälje. 

Handledare: Sofie Bäärnhielm och Marie Dahlin



Hur svarade era kollegor igår?

2%

4%

29%

65%

Vad är hedersrelaterat våld. och 
förtryck?

Mycket låg
medvetenhet



2%

19%

27%

52%

Hur vanligt är hedersrelaterat våld- och förtryck?

Mycket låg medvetenhet

Låg medvetenhet

Viss medvetenhet



27%

22%
36%

15%

Risker med graviditetstest i journal via nätet

Mycket låg
medvetenhet



25%

22%33%

20%

Risker med anamnesuppgifter i journal via 
nätet

Mycket låg
medvetenhet

Låg medvetenhet



35%

41%

24%

0%

Hur medvetet har jag journalfört sedan 
införandet av journal via nätet?

Läkare 


