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Sammanfattning	
 

Rapporten som gjorts är till för att ge större förståelse inför de utmaningar som är 
förknippade med att hitta en ersättningsteknologi till faxmaskinen. Detta genom att visa på 
vad det är som faxas och förstå problematiken kring faxanvändandet. Uppdraget har tilldelats 
av Västkom och informationsinsamlingen har gjorts med underlag från Västkom, intervjuer 
med individer kopplade till sjukvården samt en enkät som skickats ut till intressenter i 
sjukvården. Idag faxas det mycket information mellan kommuner och landsting. Att 
faxmaskinen finns kvar än idag beror på att det inte finns tillräckligt bra alternativ och de 
försök som tidigare gjorts för att ersätta faxen har antingen haft brister ur ett 
säkerhetsperspektiv eller inte varit tillräckligt användarvänligt enligt användarna.  
 
Den utredning som rapporten grundar sig i avgränsar faxanvändandet till instanser kopplade 
till sjukvården. Det skickas både sekretessbelagd information och information som inte är 
sekretessbelagd. Mycket av den informationen som skickas är sekretessbelagd och innehåller 
känsliga uppgifter som skyddas av både patientdatalagen (PDL) samt personuppgiftslagen 
(PUL). Det som faxas är journaler, epikriser, personnummer och diagnoser. Information som 
inte är sekretessbelagd är olika typer av beställningar, kostscheman, arbetsuppgifter och 
anteckningar.  
 
Projektgruppen identifierande två typer av kommunikation som sker vid användandet av fax, 
envägs- och tvåvägskommunikation. Vid envägskommunikation, vilket var den vanligaste 
typen, går informationsflödet endast åt ett håll och mottagaren ger ingen återkoppling rörande 
det som skickats. Medan vid tvåvägskommunikation så återkopplar mottagaren till 
avsändaren i form av en läskvittens eller annan typ av bekräftelse. Problem som identifierats 
vid envägskommunikation är att sändaren inte får bekräftat att det som skickats har kommit 
fram till mottagaren. 
 
I rapporten redovisas problematik som identifierats under informationsinsamlingen som berör 
både fax och de digitala lösningar som är under utredning för att ersätta faxanvändandet. För 
att kunna säkerställa skyddet av känsliga uppgifter krävs både en medvetenhet från 
användaren samt en säkerhetsteknisk struktur som hindrar avläsning från obehöriga. Det 
faktum att faxmaskinen oftast står i en offentlig kontorsmiljö medför att man inte kan 
kontrollera vem som tar del av informationen som skickats. Ytterligare något som påvisas i 
rapporten är att det fortfarande finns punkter i kedjan mellan avsändare och mottagare där det 
finns säkerhetsbrister som måste lösas inför en övergång till ett digitalt alternativ. Vart av 
överföringen från fysiska dokument till digitala är fortfarande ett aktuellt problem. 
 
En annan typ av problematik som påvisas i rapporten är de sociala utmaningarna en övergång 
till en digital lösning kan medföra. Även om ett förändringsarbete är nödvändigt finns det 
fortfarande användare som är positivt inställda till fax och att förändra arbetsrutiner för dessa 
personer kommer leda till ett motstånd som kan hindra en smidig övergång till en digital 
lösning. 
 
Avslutningsvis diskuterar rapporten vikten med att inte se förändringsarbetet med endast 
tekniska linser utan även förstå de sociotekniska strukturer som påverkar en lyckad 
implementering av en ersättande digital kommunikationskanal för digital 
meddelandehantering mellan kommuner och vårdinstanser. 
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1	Inledning	
Möjligheten att överföra känslig information mellan den offentliga sektorns olika aktörer 
behöver förbättras. Mycket av dagens informationsutbyte mellan olika instanser inom 
kommunen sker via fax vilket är en metod som har begränsningar samt risker som är svåra att 
överbrygga. Dessutom meddelar allt fler statliga myndigheter att de kommer att sluta ta emot 
faxmeddelande. Därför krävs det ett annat sätt att kommunicera ärende- och personkänslig 
information mellan olika parter inom den offentliga sektorn. Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har vid ett tidigare tillfälle genomfört en kortare utredning kring 
faxanvändandet. Utredningen resulterade i en rapport som redovisar hur mycket som 
faxassamt kartlägger nödvändiga förutsättningar för en övergång till en digitalt säker 
meddelandehantering.  

 

1.1	Uppdrag	
På uppdrag av Västkom har en projektgrupp från Göteborgs Universitet antagit sig uppgiften 
att utreda faxanvändningen mellan kommuner och instanser kopplat till sjukvården. Fokus 
ligger på vad för typ av information som skickas samt tas emot med fax samt att undersöka 
eventuell problematik rörande en övergång till en digital lösning. Västkom arbetar på 
uppdrag av fyra kommunalförbund i Västra Götaland: Boråsregionen Sjuhärads 
Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens Kommunalförbund 
samt Skaraborgs Kommunalförbund. Siv Torstensson är projektgruppens kontaktperson och 
har överlämnat material och information om faxandet samt bidragit med kontaktpersoner 
inom vården. Projektgruppen har med hjälp av intervjuer, enkät och tidigare underlag från 
kommuner samlat in information rörande problematiken kring faxanvändandet. 
 
Uppdraget tillhör ett större projekt där målet är att ersätta faxen med en digital lösning då ett 
flertal brister med faxen existerar. Dessa brister berör exempelvis att faxmeddelanden kan 
läsas av ej auktoriserad personal, besitter dålig spårbarhet och kan skickas till fel adressat. 
Personuppgiftslagen (PUL), patientdatalagen (PDL) och nya direktiv från EU’s regelverk 
ställer vissa krav på korrekt hantering av information, krav som fax inte klarar av att möta. 
Dessa problem måste ses över för att öka säkerheten av meddelandehantering och för kunna 
möta kraven från en allt mer digitaliserad infrastruktur. SKL startade 2016 ett projekt med 
målet att hitta en gemensamt överenskommen nationell lösning och avveckla faxanvändandet 
innan 20191. 
 

1.2	Syfte	
Rapporten skall fastställa vad det är som faxas mellan olika instanser inom sjukvården för att 
sedan förbereda ett större arbete mot att avveckla faxen. Denna rapport skall bidra kommuner 
och andra intressenter med en förståelse av vad det är som faxas samt den problematik som 
uppkommer med faxanvändning. Genom att öka förståelsen av vad det är som faxas samt hur 
faxen används inom olika instanser är tanken att tillhandahålla ett underlag för beslutsfattare 
inom kommunerna. Flera olika faktorer angående faxanvänding diskuteras samt 
problematiken kring tekniska utmaningar och eventuella sociala utmaningar med att avveckla 
faxen.  
																																																								
1	
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhalletdigitalisering/pagaendeprojekt/ersatta
faxmeddelanden/nationelltuppdrag.4.1fae8ed6156b062e29457c64.html 
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1.3	Behov	
Ersättning av faxen är en viktig del av digitaliseringsarbetet inom Sveriges kommuner och 
landsting. Utöver att faxen är ett gammalt kommunikationsverktyg besitter den även brister 
gällande säkerhet och det är därför viktigt att hitta ett alternativt sätt som kan skydda 
kommunikationen och fastställa säkerheten.  
För att skicka samt ta emot fax krävs det att individen avbryter sina aktiva arbetsuppgifter för 
att lämna sin arbetsstation och gå till faxen. Detta medför en ineffektivitet i brukandet vilket 
är också en orsak till att ett nytt kommunikationsverktyg behövs. Genom att ersätta faxen är 
det möjligt att minska administrativa kostnader och reducera tid för administrativt arbete. 
 

2	Nuläge	
För att bättre förstå användningen av fax genomförde projektgruppen fem genomgående 
intervjuer med olika intressanta användare och aktörer. För att få en så bred förståelse som 
möjligt valde projektgruppen att intervjua personal som jobbar med säkerheten kring faxen, 
användare som brukar fax dagligen och aktörer som jobbar med lösningsförslag för att kunna 
ersätta faxen. Intervjuerna bearbetades till ett enkätformulär för att sedan besvaras av 21 olika 
individer. Informationen som kommuniceras via fax är allt ifrån sekretessbelagda epikriser 
till enkla lunchscheman beroende på användarens arbetsuppgifter.  
 

2.1	Informationens	innehåll	
Den typ av information som idag skickas via fax är av stort varierande karaktär. Mycket av 
det som faxas är sekretessbelagd information men i många fall rör det sig även om 
information utan känsligt innehåll. När det gäller den sekretessbelagda informationen så 
handlar det om, i de flesta fall inom sjukvården, epikriser alternativt journaler som innehåller 
känsliga uppgifter om patienter. Denna information kan exempelvis innehålla personnummer, 
diagnoser och medicinska omdömen vilket ställer krav på korrekt hantering enligt lagar och 
föreskrifter som exempelvis PUL och PDL. Det är även säkerheten och skyddandet av denna 
typ av information som är huvudmålet kring förändringsarbetet och som utgör de främsta 
utmaningarna vid utveckling av en digital ersättning till fax.  
 
I de flesta fallen innehåller även informationen som faxas överflödig eller ej eftersökt data. 
Detta är ett resultat av att man vid användning av fax hanterar fysiska dokument, vilket 
medför tidskrävande arbete med att plocka ut relevant data endast kopplat till det ärende man 
hanterar. Ett exempel på detta är när en instans ber om ett utdrag från en journal. Då är det 
ofta hela journaler som faxas och inte utdragen av journalerna, vilket leder till att beställaren 
själv får söka igenom journalen för relevant information. Vid en digital hantering förenklas 
arbetet med att selektivt välja den typ av information som är relevant och medför en 
effektivisering av kommunikationen. 
 
Något som uppmärksammats under arbetet genom informationsinsamlingen är den stora 
mängd information som inte är sekretessbelagd som faxas mellan olika instanser inom 
kommun och sjukvård. Det rör sig om kostschema, rehabiliteringsschema, matbeställningar, 
arbetsuppgifter samt olika typer av anteckningar från doktorer till sjuksköterskor. Att denna 
typ av information faxas istället för att skickas digitalt har inte med olika säkerhetsaspekter 
att göra. Det berör istället användarens personliga inställning till faxen gentemot vad som 
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anses bekvämt och vad som anses vara effektivt. De individer som faxar icke sekretessbelagd 
information finner det mer effektivt att använda faxen eftersom de skapat en vana av 
faxanvändning.  
 

2.2	Kommunikationsväg	
Fax kan skickas internt inom en organisation men även externt till andra organisationer. Det 
går även att särskilja två olika typer av kommunikationstyper; envägs- och 
tvåvägskommunikation. Envägskommunikation är när användarens arbetsprocess tar slut när 
faxet har skickats. En tvåvägskommunikation som är den säkra vägen, innebär att 
arbetsprocessen fortsätter tills att användaren fått ett svar på att ett faxmeddelande har tagits 
emot. Det betyder att under envägskommunikationen slutar kommunikationen direkt efter 
faxet är skickat. Tvåvägskommunikation innebär att avsändaren får en kvittens på att 
informationen har mottagits. 
 

 

 
Den vanligaste kommunikationsvägen är envägskommunikation vilket innebär att när 
användaren har skickat sitt fax är processen klar. Detta innebär att avsändaren inte vet om den 
ämnade mottagaren har tagit del av informationen. Värt att notera är att i de flesta fall när det 
handlar om känslig information som exempelvis epikriser sker det en tvåvägskommunikation. 
Projektgruppen upptäckte dock att det även finns avdelningar som använder sig av 
envägskommunikation vid känslig information som exempelvis epikriser. 
Vid ett intervjutillfälle förklarades det att leverans och läskvitton var betydligt vanligare förr. 
Men eftersom dessa kvitton måste arkiveras skapades det en uppsjö med kvitton som tar 
mycket plats och tid för organisationen. Detta resulterade i att de numera inte längre begär ett 
läskvitto. 
 
En del av informationen faxas internt mellan avdelningar. Informationen som faxas internt är 
varierande men en gemensam faktor var att det mesta innehåller icke sekretessbelagd 
information. Den interna kommunikationen är allt ifrån PM mellan olika avdelningar och 
scheman. Den största mängden fax som skickas är däremot externt. Även här faxas det icke 
sekretessbelagd information som exempelvis matbeställningar till olika leverantörer och till 
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support när IT-system inte fungerar som den skall. Det faxas dock en betydligt mycket mer 
känslig information externt än vad det gör internt. Den känsliga informationen som faxas 
externt är främst epikriser, journaler, medicinlistor och annan patientinformation mellan olika 
sjukhus. 
 

2.3	Uppföljningsarbete	och	hantering	av	inkommande	fax	
Projektgruppen var intresserad av vilka olika typer av uppföljningsarbeten som behövs göras 
i samband med faxandet. Det projektgruppen ville undersöka var om informationen som 
skickades via fax fick kompletteras över exempelvis telefon och hur användaren gick tillväga 
om vissa felmeddelanden inte dök upp alternativt om mottagarna var medvetna av att det 
kommer komma ett fax. Resultatet blev varierande. I vissa fall sker ett telefonsamtal för att 
komplettera uppgifter som inte var med i faxet. I de flesta fall var dock ärendet slut när 
användaren har skickat sitt fax. 
 
Vid hanteringen av inkommande fax identifierades en problematik rörande notifiering till 
mottagaren. Mottagaren vet inte om att ett meddelande har kommit förrän personen går och 
ser efter om ett dokument ligger i faxmaskinen. Detta medför att inkommande information 
kan bli liggande eller att man lägger onödig tid på att kolla inkommande dokument. En 
digitalisering medför snabbare och tydligare notifiering av de meddelanden som kommit 
vilket resulterar i en effektivisering av det dagliga arbetet. 
 

2.4	Adressering	
I de flesta fall har inte enskilda personer egna faxmaskiner utan hela avdelningen delar på en 
maskin. Detta innebär att i de allra flesta fallen skickas fax till en avdelning där den tänkta 
mottagaren jobbar. Detta bryter inte mot några lagar eller säkerhetsaspekter eftersom alla 
personer som har tillgång till faxmaskinen har behörighet till informationen som faxas. 
Problematiken med detta är dock effektivitet då i vissa fall mottagaren inte är medveten om 
att ett specifik fax skall komma kan informationen ligga kvar i faxmaskinen ett tag, 
alternativt placeras på ett annat ställe av någon annan medarbetare.  

 
Faxmaskinerna har inprogrammerade adresser där sändaren enkelt kan skicka ett fax till 
önskad mottagare. I vissa fall, där avdelningar har ett större antal mottagare används även en 
fysisk adressbok. I de fallen där en även fysisk adressbok finns tillgänglig har enskilda 
medarbetare, utöver sina vanliga arbetsuppgifter, uppgiften att hålla adressboken uppdaterad. 
Ett problem som kan uppstå när sändaren använder den fysiska adressboken är att fax kan 
skickas till fel nummer. Även att hålla en adressbok med flertalet nummer uppdaterad utöver 
sina vanliga arbetsuppgifter kan vara tidskrävande samt ineffektivt, vilket leder till att alla 
nummer inte alltid är uppdaterade. 
 

2.5	Användarens	personliga	åsikter	gentemot	faxen	
Vad användarna själva tyckte om faxen som kommunikationsmedel var väldigt varierande. 
Majoriteten av användarna tycker att faxmaskinen är ett föråldrat verktyg och är väldigt 
intresserade av en digital lösning.  
 
Det finns dock användare som fortfarande tycker att faxen är effektivt, och att de inte hade 
klarat av sina arbetsuppgifter utan faxmaskinen. Trots att vissa av dessa användare har testat 
alternativa lösningar som exempelvis funktionsbrevlådor. Funktionsbrevlådan funkade bra 
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men de föredrar fortfarande faxen eftersom det är något de är vana vid, och att de tycker att 
det är lättare att använda. Flera av dem som intervjuades var positiva till faxen markerade att 
de gärna använder en alternativ lösning så länge lösningen fungerar. De såg gärna att 
lösningen var lätt samt smidig att använda.   
 

3	Problematik	
Det finns olika typer av brister i gammal teknologi och faxen är inte ett undantag. 
Problematiken i nuläget berör säkerhet, sekretessbelagd information samt olika lagar och 
förordningar. Det faxas en stor variation av information inom de instanser som intervjuats. 
Det faxas matlistor, scheman, epikriser, journaler och andra typer av beställningar. Detta 
visar att det är mycket information som går via faxen som skulle kunna gå via mail, utan att 
bryta mot några lagar eller regelverk. Dock används ändå faxen till detta på grund av att det 
är så man gjort under en längre tid vilket medför att det upplevs som krångligare för 
personalen att lära sig göra på något nytt sätt, även om det är effektivare.  
 
Problematiken är dock större när det handlar om dokument som innehåller sekretessbelagd 
information som exempelvis personuppgifter eller journalhandlingar. Det är ingen 
information som skulle kunna gå via mail, om det inte är en säker meddelandetjänst där 
informationen är krypterad. Det finns inga lätta svar på hur man skall hantera detta. Det finns 
dock exempel på kommuner som använder sig av så kallade stuprörslösningar, Norrbotten är 
en av dessa. Detta funkar bra för den enskilda regionen samt de instanser som använder den, 
men med tanke på den nationella målsättningen som finns är inte detta en hållbar lösning 
över en längre tid. 
 

3.1	Säkerhet	
Säkerhet och skydd av personkänsliga uppgifter är den viktigaste aspekten vid användandet 
av fax och eventuella ersättande alternativa kommunikationskanaler som krypterad mail eller 
säker meddelandehantering. Att kunna säkerställa att information under hela 
kommunikationen från avsändare till mottagare är skyddad från obehörig åtkomst eller 
avläsning förblir det största kravet vid val av kommunikationsverktyg.  
 
Kravet att hantera ärende- och personkänslig information på ett korrekt sätt enligt föreskrifter 
och lagar förutsätter en medvetenhet av individen, när det gäller den fysiska hanteringen, 
samt en heltäckande säkerhetsteknisk struktur som skyddar informationen genom hela kedjan 
av den digitala processen. 

 
Problemet som förekommer kring sekretessbelagd information är säkerheten. Ett exempel på 
detta är momentet när ett faxmeddelande skall tas emot. Faxen står ofta i en offentlig miljö 
som hela avdelningen har tillgång till. Detta gör att vem som helst som har behörighet till 
faxen skulle kunna mottaga ett faxmeddelande, även fast det inte är ämnat till den specifika 
personen. Detta gör att uppgifterna som skickas via fax inte är speciellt skyddade och det är 
ett problem. 
 

3.2	Överföring	från	fysiskt	till	digitalt	
Vid överföring av fysiska dokument, som exempelvis journaler, anteckningar och epikriser, 
till ett digitalt format används i de absolut flesta fall en scanner som läser av texten på ett 
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fysiskt papper och avbildar sedan handlingen i ett digitalt dokument. Det skapade digitala 
dokumentet måste sedan överföras från scannern till den digitala meddelandefunktionen som 
är kopplad till den person som ämnar att skicka informationen. Denna överföring sker 
normalt sett över ett internetprotokoll och har identifierats som en kritisk sekvens ur 
säkerhetssynpunkt då avsaknaden av kryptering gör dokumentet oskyddat mot utomstående 
eller obehöriga läsare. Vid en övergång från manuell faxhantering till en alternativ digitalt 
teknik är denna typ av bristande länkar i säkerhetskedjan något som måste adresseras och 
lösas på ett sätt som gör det enkelt för personal att på ett säkert sätt kommunicera även 
information som lagras i ett fysiskt dokument, via en digital plattform. 
 

3.3	Burn	after	reading	
För att kunna försäkra sig om att information i ett fysiskt format inte hamnar i fel eller ej 
auktoriserade händer efter användning bör fysiska dokument kasseras i en 
dokumentförstörare som omöjliggör avläsning. Vid en övergång till ett digitalt format löper 
man risken att delade handlingar lagras på hårddiskar eller servrar efter avläsning om inte 
mottagaren själv aktivt gör valet att radera meddelandet eller informationen. Vid en längre 
genomgående tvåvägskommunikation mellan två eller fler parter kan information lätt 
försvinna i mängden och därmed riskera att inte behandlas på ett säkerhetsmässigt korrekt 
sätt. 
 
Genom att använda sig av funktionalitet som tidsbegränsar tillkomsten/avläsningen av den 
delade informationen kan man försäkra sig om att den inte lagras felaktigt efter användning. 
Denna typ av funktionalitet brukar kallas “Burn After Reading” och kan fungera som så att 
avsändaren anger hur länge informationen skall finnas tillgänglig för mottagaren. Det kan 
röra sig om minuter, timmar eller dagar beroende på naturen och känsligheten av 
informationen. Denna typ av funktionalitet skapar en säkerhet för både avsändaren och 
mottagaren att informationen inte lagras felaktigt och bör ingå i en digital lösning för 
meddelandehantering av ärende- och personkänslig information. 
 
Funktionalitet för tidsbegränsad åtkomst skapar dock frågor som bör tas i beräkning och 
adresseras inför implementering. Eventuellt merarbete vid återkommande beställning av 
samma information är en eventuell problematik som skulle kunna motarbeta det övergripande 
målet av förbättrad effektivitet och tidsbesparing. Vilket är ett av de viktigaste deklarerade 
målen vid övergång från fax till en digital lösning för meddelandehantering. 
Ytterligare en fråga som bör tas i beaktning är strukturen och ansvarsfördelningen på hur 
tidsbegränsning skall utformas. Är det sändaren som bär ansvar och anger tidsbegränsning 
eller skall mottagaren skicka en begäran som även innehåller tidsramen för informationens 
tillgänglighet? 
 

3.4	Nationell	Patientöversikt	
Nationell patientöversikt, NPÖ, har som mål att göra det möjligt för behörig vårdpersonal att 
med patientens samtycke ta del av journalinformation. Detta för att förenkla samt 
effektivisera arbetet och på så vis öka vårdkvaliteten. Användandet av NPÖ kan reducera 
nyttjandet av faxen, vilket framkommit under informationsinsamlingen av denna utredning. 
Dock har det adresserats en problematik kring systemets utformning och bristen av 
utskriftsfunktion. Användare som intervjuats under utredningen menar att med en 
utskriftsfunktion så skulle de inte behöva använda fax i sitt dagliga arbete. Dock medför 
utsriftsfunktionalitet en säkerhetsmässig svårighet då informationen behöver vara krypterad i 
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överföringen mellan system och skrivare. Vilket ställer krav på att skrivaren skall kunna 
avkryptera informationen innan utskrift. En funktionalitet som inga standardiserade skrivare, 
som normalt används inom kommun och sjukvård, besitter. 
 

3.5	Adressering	
En övergång från fax till digital meddelandehantering förutsätter att man skapar en ny katalog 
och struktur av adresser, både till roll- och avdelningsspecifika konton. Även om det dagliga 
användandet oftast kretsar kring ett mindre antal återkommande adresser behöver man skapa 
en samlad katalog som möjliggör att man snabbt och enkelt hittar den person, eller avdelning, 
som man önskar kontakta även i de ärenden som inte är lika frekventa.  
 
Man måste även skapa en tydlig ansvarsfördelning rörande hantering och behörighet av 
konton och adresser. Främst för att kunna garantera att ingen obehörig person kan skapa eller 
hantera ett konto inom en organisation den personen inte är verksam i men även för att 
säkerställa att uppgifterna är uppdaterade och relevanta. Här ligger svårigheten att hitta en 
fördelning som både ger hög säkerhet samtidigt som den skapar förutsättning för smidig och 
agil hantering vid exempelvis registrering av nya konton eller vid uppdateringar av 
kontaktinformation. 
 
HSA-katalogen från Inera tillhandahåller i dagsläget kontaktuppgifter till tjänster som NPÖ, 
SITHS och 1177.se men ställer endast krav på organisationsnummer från kommunen vilket 
försvårar i sökning av uppgifter kopplade till personer eller avdelningar. Den lägger även 
över administrationen på de anslutna organisationerna vilket ställer krav på den anslutna 
organisationen rörande både tekniskt kunnande och administrationstid vilket gör att man inte 
kan säkerställa att de registrerade uppgifterna är uppdaterade och aktuella. 

 

3.6	Sociala	utmaningar	
Avvecklandet av faxen är inte enbart en teknisk utmaning utan även en social utmaning i den 
mån att den är väl etablerad i organisationer. I de intervjuer som gjordes med faxanvändare 
från olika instanser inom sjukvården fick projektgruppen tillgång till deras personliga 
inställning till faxen. Individer som arbetat med faxen under en längre period eller en stor del 
av sitt arbetsliv är ofta positiva till den som kommunikationsmedel. De som inte använt en 
faxmaskin eller inte är bekanta med en sådan är mer negativt inställda till faxen och ser gärna 
en förändring. Många av de som intervjuades förstod att faxen var ett föråldrat verktyg och 
såg gärna en digital lösning. Faxen används regelbundet till att kommunicera i flera kanaler. 
Det är inte enbart journaler, epikriser och annan patientrelaterad information som faxas utan 
även andra saker. Då faxen är ett etablerat verktyg inom dessa kanaler och används till annan 
typ av kommunikation påvisar detta att avvecklandet av faxen kan bli en social utmaning. Då 
kommunikationen även berör matbeställningar, rehabiliteringsscheman, kostscheman samt 
anteckningar är faxanvändandet är en generellt accepterad standard inom dessa instanser.   
 
Eftersom faxen är så pass etablerad i dagens arbetsrutiner kan det förekomma olika typer av 
motstånd från individer när övergången går mot en digital lösning. Detta eftersom 
användarna av olika anledningar inte ser nyttan eller möjligheterna med övergången. 
Det är därför viktigt att kommuner och instanser även arbetar med de sociala utmaningarna 
och främjar förändringsarbetet för en smidigare övergång. 
 



	

	 9	

4	Vilka	initiativ	finns	till	förändring?	
Det finns flera initiativ till att ersätta faxen inom olika instanser i kommunerna. Detta är för 
att öka säkerheten, öka effektiviteten, minska administration och göra tidsbesparingar. Även 
om fax anses vara ett säkert kommunikationsverktyg finns det andra verktyg som kan ta över 
faxens roll och göra saker smidigare. Tidsbesparingar kan även göras med andra verktyg som 
inte kräver att individer går fram och tillbaka för att skicka eller ta emot faxmeddelanden.  
 

4.1	Alternativa	lösningar	
SecureMailbox - SecureMailbox är ett alternativ till faxen. Företaget skyddar människor i 
mer än 160 länder varje dag och hjälper företag samt myndigheter att hantera bank, patient 
och dataskyddslagar över hela världen. Lösningen är tillgänglig på flera typer av enheter som 
datorer, mobiltelefoner och surfplattor vilket gör att information kan nås utanför kontoret. Det 
tillkommer exempelvis funktioner som “Burn After Reading” vilket innebär att informationen 
kan enbart läsas en gång innan den förstörs. SecureMailbox kommer även kopplas till AD 
hos kommunerna och landstingen. AD-inloggning betyder att tjänster använder kommunens 
egna användarkataloger för att hantera inloggning, vilket är en säkerhetsåtgärd.  
 
Nationell patientöversikt (NPÖ) - Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos 
andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Tjänsten ger patienten ökat inflytande då 
NPÖ visar om man gett sitt samtycke till att vårdpersonalen läser informationen. Patienten 
kan spärra den information han/hon inte vill att en annan vårdenhet skall se. Nytta med NPÖ 
inom vården är flera och ger ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten, mindre 
kostsamt och tidskrävande dubbelarbete, bättre planering och samordning mellan vårdgivare. 
Denna tjänst är alltså ett webbaserat verktyg för en sammanhållen journalföring. NPÖ är ett 
verktyg som kan ersätta faxen då informationen från olika vårdcentraler inte behöver faxas 
utan kan läsas direkt med patientens godkännande.  
 
Generic	Mobile	(Fax	E-post)	-	Med	denna	tjänst	kan	faxens	befintliga	faxservrar	och	
faxmaskiner	avvecklas	och	istället	hanteras	via	e-post.	Tjänsten	fungerar	med	samtliga	
mailprogram	och	operativsystem	samt	använder	redan	existerande	faxnummer.	De	
erbjuder	modern	hantering	av	fax	med	eget	nät,	hög	driftsäkerhet	och	driftövervakning	
dygnet	runt.	Istället	för	att	faxmeddelandet	måste	hämtas	vid	faxen	skickas	
informationen	som	e-post	till	en	e-brevlåda	där	alla	som	har	tillgång	till	domänen	kan	
skicka	samt	ta	emot	faxmeddelanden.	Meddelandet	konverteras	sedan	till	PDF-	eller	en	
TIFF-fil.	
 

4.2	Stuprörslösningar	
Det finns landsting, kommuner och instanser som redan har implementerat potentiella 
lösningar till faxen. Exempelvis Haparanda kommun som använder Meddix, vilket är ett 
digitalt verktyg för vårdsplanering. Via Meddix kommuniceras inskrivningsmeddelande, 
kallelser, utskrivningsmeddelanden och andra generella meddelanden mellan deltagande 
aktörer, slutenvård, primärvård, hemsjukvård och kommun. Denna typ av lösning som 
utvecklats och implementerats för endast ett typ av ärende eller område kallas för 
stuprörslösning. Dessa lösningar fungerar endast för ett eller ett fåtal specifika landsting, 
kommuner eller instanser. Det betyder alltså att två kommuner med två olika 
stuprörslösningar inte kommer att kunna kommunicera eller dela information med varandra 
genom den digitala plattformen. 
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5	Avslutning	och	Diskussion	
 
Informationsinnehåll är någonting som framkommer tydligt i rapporten, allt ifrån journaler 
och epikriser som är sekretessbelagda till mer allmän information som beställningar och olika 
listor. Detta är en känslig fråga med tanke på säkerhet och att mycket av informationen som 
flödar är sekretessbelagd. I dagsläget finns det ingen optimal lösning för hur sekretessbelagd 
information skall hanteras eftersom det finns nationella direktiv och lagar som skall tas 
hänsyn till. Exemplet SecureMailbox som är en krypterad mailtjänst låter som en bra lösning 
i teorin, men dras fortfarande med viss problematik och frågor rörande hur det kommer 
fungera i praktiken. Men att använda en krypterad mailtjänst för denna form av information 
är ett bra exempel på hur en framtida lösning kan se ut för detta ändamål. En annan metod för 
att dela patientuppgifter som används idag är Nationell Patientöversikt. Eftersom detta system 
fungerar som en central databas är det ett bra alternativ för att kunna få tag på 
patientinformation.  
 
Mycket av dagens arbete skulle kunna effektiviseras eftersom det också skickas en del 
dokument via faxen som istället skulle kunna gå via mail, som till exempel matlistor och 
beställningar. Att få icke sekretessbelagd information att gå via mail istället för fax känns inte 
som en lika stor utmaning, det handlar mer om att implementera ett nytt sätt att tänka samt 
skapa nya processer med målet att effektivisera den dagliga verksamheten. Istället för att 
springa fram och tillbaka till en fax som står någonstans på avdelningen kan personalen 
skicka iväg informationen från sina egna datorer. 
 
Gruppen har dock en förståelse för att det finns ett utbrett motstånd för att avveckla ett 
verktyg som fungerat bra under en längre tid. Så arbetet handlar inte bara om att avveckla 
faxen i sig, utan det handlar om att ta bort ett verktyg som sitter i ryggraden hos många inom 
vården. Dock tänker uppenbarligen inte alla på det säkerhetsbrister som faxen besitter. 
  
Med tiden har det skett en förändring i typen av kommunikationsväg. Förr var vanligare med 
en tvåvägskommunikation i form av att mottagaren skickade ett kvitto att faxmeddelandet har 
tagits emot av rätt person eller att mottagaren ger ett godkännande på vad som faxats. Från 
intervjuerna och enkätsvaren noterades det dock att det numera oftast sker en 
envägskommunikation. Det finns flera olika anledningar till varför det har gått från en 
tvåvägs- till envägskommunikation. Från användarens håll skapas en extra uppgift utöver de 
nuvarande arbetsuppgifterna att återkoppla att dokumentet har kommit fram, vilket tar både 
tid och energi. Från organisationens håll tar det väldigt mycket plats eftersom kvitton inte kan 
slängas utan måste arkiveras. En annan anledning till att det numera oftast sker 
envägskommunikation är informationens innehåll. Idag faxas väldigt mycket som inte är 
sekretessbelagt vilket medför att det ur ett säkerhetsperspektiv inte utgör något hot om det 
kommer till fel mottagare. Gruppen förstår problematiken kring försämringen av effektivitet 
för användarna vid en tvåvägskommunikation men menar att det fortfarande är viktigt ur ett 
säkerhetsperspektiv. Gruppen tycker därför att en eventuell digital lösning behöver ha någon 
form av uppföljningsfunktion som meddelar avsändaren att mottagaren har tagit del av 
informationen och eventuellt gett ett godkännande. 
 
Uppfattningen av faxen som kommunikationsverktyg varierade bland de som intervjuades. 
De som förespråkade faxanvändingen tyckte att den nuvarande lösningen med fax fungerade 
bra och gjorde det den var till för. När alternativ till faxen diskuterades svarade många att en 
alternativ digital lösning är intressant så länge den nya lösningen fungerar. Individer som 
delar dessa åsikter har arbetat en längre tid med fax som kommunikationsverktyg och fått in 
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den i sin arbetsrutin. Många kände även att det inte hade kunnat hantera sina arbetsuppgifter 
utan faxen. Dock svarade majoriteten av de som intervjuades att de gärna såg en alternativ 
lösning på faxen. De negativa faktorer som de såg med faxen var bland annat faktorer 
gällande tid, säkerhet, effektivitet och administration. När man slår ihop tiden det tar att gå 
fram och tillbaka från faxmaskinen för att antingen skicka eller hämta ett faxmeddelande är 
det många timmar som försvinner. Dessa timmar kan istället användas för att göra nytta inom 
vården och på så sätt öka effektiviteten. Att sitta framför en dator och göra dessa uppgifter 
går fortare då det moment som kräver att gå fram och tillbaka försvinner. Den faktorn som 
diskuterades mest bland de som intervjuades var säkerhetsaspekterna av faxanvändandet. 
Detta berör mer specifikt autentisering av faxmeddelanden som skickas, alltså att rätt individ 
får informationen. 
 
Att byta ut faxen som kommunikationsverktyg och använda en annan lösning kan bli en stor 
omställning för individer som har vant sig vid detta kommunikationssätt. Det är dock viktigt 
att poängtera för att utvecklingen skall gå framåt i samhället måste det gamla bytas ut mot det 
nya. Ifall sjukvården kan göras mer effektiv och fokusera på patienter skall detta ses som en 
positiv process. Att även öka säkerheten kring patientinformation skall även det ses som en 
positiv utveckling i sjukvården och samhället i stort. 
 
Tekniken för att ersätta fax med en digital meddelandehantering har funnits länge och de 
alternativ som idag finns på marknaden har under senare år utvecklats mot förbättrad 
användarvänlighet. Som tidigare nämnt finns det en samling lösningar som redan används 
inom vissa ärenden och pilotprojekt pågår för att testa säker meddelandehantering i större 
skala. Dock visar denna rapport på flera områden där det ännu finns brister rörande säkerhet 
och som är i behov av ytterligare analys för att man skall kunna leverera en lösning som 
säkerställer skyddet av information genom det hela digitala processflödet. Om man 
exempelvis inte kan skydda information mellan scanner och krypterad mailbox så fallerar 
säkerhetskedjan redan innan informationen lämnat avsändaren. Ytterligare ett exempel, 
rörande utskriftsmöjligheter i NPÖ, ställer krav på att skrivare skall kunna dekryptera 
information som skickats för utskrift. Svårigheten, att dels hitta en skrivare med denna 
funktionalitet samt kostnaden för att byta ut antalet skrivare i så stor omfattning, är svår att 
hitta en lösning på. 
  
Det är viktigt att vidare utreda ansvarsförhållanden rörande den ersättande teknologin. Att 
tydligt strukturera och fastställa ansvar rörande tidsbegränsad avläsning vid implementation 
av “Burn After Reading”-funktionalitet eller underhåll och uppdateringsansvar vid skapande 
av konton för säker meddelandehantering anser vi är en viktig del i arbetet med att göra 
övergången till en digital plattform så smidig som möjlig. 
 
Avslutningsvis vill gruppen poängtera väsentligheten kring att inte se förändringsarbetet med 
en digital lösning som endast en teknisk lösning. Landsting, kommuner och instanser behöver 
förstå användarens beteendemönster och sociala strukturer kring faxen som en artefakt och 
redskap i arbetet. Det behövs även fokuseras på att skapa en förståelse hos användarna med 
de mjuka och hårda värden en digital lösning kan bidra med för att få “alla ombord” vid en 
implementering.  
 
 
 
 
 


