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Sammendrag 
I 2016 skulle Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) i samarbeid med Direktoratet for e-
helse gjøre et prosjekt med fokus på identifisering og videreutvikling av metoder for å måle 
effekter av e-helseløsninger for innbyggere og testing av disse på to tjenester: digital kontakt 
med fastlege og digitalt innsyn i egen journal. Prosjektet «Effekter av digitale innbyggertje-
nester» ble gjennomført fra august 2016 til februar 2017. Denne sluttrapporten oppsummerer 
resultatene fra tre delrapporter som har blitt levert i prosjektet. 

Den første aktiviteten i prosjektet hadde som mål å identifisere metoder for å evaluere effek-
ter av digitale innbyggertjenester. En systematisk litteraturgjennomgang ble gjennomført i 
samarbeid med Laval Universitetet i Canada. Totalt 23 artikler ble inkludert for en fullstendig 
analyse. Resultatene gir oversikt over studier, metoder, kategorier, indikatorer, løsninger og 
aktører. Selv om brukere er tilfredse med økt tilgang til helseinformasjon, er det få studier der 
man kan se en klar helsegevinst. Digitale innbyggertjenester har størst klinisk effekt ved kro-
niske tilstander. Pasientportaler og tjenester som er beregnet på kroniske tilstander ser der-
for ut til å være mer egnet for randomiserte kontrollerte studier. Valg av metode vil avhenge 
av hvilke faser av implementeringen man er i. Mens eksperimentelle studier prioriteres ved 
tidlig introduksjon, kan andre metoder brukes i følgeforskning for å monitorere effektene over 
tid. Det finnes et bredt spekter av effekter og indikatorer som har betydning for pasienter, 
helsepersonell og helsevesenet generelt. Disse er egnet til å belyse implementeringen av 
tjenester så vel som til å monitorere deres funksjon over tid. De fleste indikatorene har vært 
rettet direkte mot pasienten som sluttbruker. 

Den andre aktiviteten fokuserte på videreutvikling av noen metoder fra litteraturgjennom-
gangen for å illustrere hvordan en kan måle effekter av e-helsetjenester for innbyggere med 
utgangspunkt i digital kontakt med fastlege og digitalt innsyn i egen journal. Prosjektgruppen 
utarbeidet forskningsspørsmål og metoder som er aktuelle i en forskningsbasert evaluering 
av de to tjenestene. Flere av metodene som er beskrevet, er kjent fra implementeringsforsk-
ning. Bruk av disse metodene bør gjentas over tid, hvor data samles inn regelmessig og re-
sultatene sammenlignes med tidligere målinger. 

Den tredje aktiviteten hadde som mål å teste noen metoder på digital kontakt med fastlege 
og digitalt innsyn i egen journal, og samtidig måle effektene av tjenestene. Denne aktiviteten 
inkluderte innhenting av både kvantitative og kvalitative data. 

For digital kontakt med fastlege ble data på takstbruk analysert for å monitorere bruk av tje-
nesten over tid. I tillegg ble tre intervju gjennomført for å samle inn fastlegenes holdninger og 
erfaringer. Dataene viser en gradvis økning i bruk av e-konsultasjoner, samtidig med store 
variasjoner blant fastlegene mht bruk. Det ser også ut til at bruk av e-konsultasjoner er høye-
re mot slutten av året. Fastlegene synes at e-konsultasjoner er nyttig og representerer et 
hensiktsmessig alternativ til vanlige konsultasjoner. De er også fornøyd med sikkerheten og 
takstene. En viktig sak gjelder uklarhet rundt begrepene e-konsultasjon og e-kontakt. 

For digitalt innsyn i egen journal ble to brukerundersøkelser gjennomført i samarbeid med 
prosjektet ”Digitale pasienttjenester i nord” og Norut. Den generelle trenden i undersøkelsen 
av pasienters bruk er at innsyn i journal fungerer godt (1037 svar). Brukerne er jevnt over 
fornøyd med tjenesten. Den vanligste grunnen til at folk ønsker innsyn er at de kan slå opp 
informasjon om hvilken behandling de har fått. Undersøkelsen av helsepersonells erfaringer 
viser at helsepersonell har forventninger om at i fremtiden vil flere pasienter få grunnleggen-
de kjennskap til sin helsetilstand (457 svar). Det er flere ansatte innenfor psykisk helse enn 
innenfor somatikken som sier at de har endret måten de skriver journal på og at de har dis-
kutert med en kollega om en pasient skal nektes innsyn. Disse bekymringer innenfor psykisk 
helse bør følges opp.   
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1 Innledning 
Hensikten med prosjektet «Effekter av digitale innbyggertjenester» var å identifisere og vide-
reutvikle metoder for å måle effekter av e-helseløsninger for innbyggere og teste disse på to 
tjenesteområder. De to foreslåtte tjenesteområdene er digital kontakt med fastlege og digitalt 
innsyn i egen journal. 

Samarbeidsprosjektet ble realisert gjennom de følgende aktivitetene. 

Kategorisering av eksisterende e-helsetjenester for innbyggere. Målet var å få en over-
sikt over eksisterende e-helsetjenester, med fokus på tjenester som er i rutinedrift. Det ble 
utarbeidet et forslag til kategorisering av e-helsetjenester for innbyggere, med blant annet 
eksempler på kjente e-helsetjenester fra helsenorge.no. 

Metoder for evaluering av effekter av digitale innbyggertjenester. Hensikten var å utar-
beide et overordnet metode-rammeverk for å samle inn data og måle effekter av digitale inn-
byggertjenester. Detaljerte resultater fra denne aktiviteten finnes i Delrapport 1 og Delrapport 
2. Denne aktiviteten ble gjennomført i to påfølgende faser: 

• Iden�fisering av metoder: literaturgjennomgang med fokus på metoder for å evaluere effek-
ter av digitale innbyggertjenester. Oppsummering av metoder inkluderer en oversikt over 
studier, metoder, kategorier, indikatorer, løsninger og aktører. 

• Videreutvikling av metoder: teore�sk anvending av noen metoder fra literaturgjennom-
gangen, for å vise hvordan en kan måle effekter av e-helseløsninger for norske innbyggere, 
med utgangspunkt i de to aktuelle tjenestene. 

Datainnsamling og dataanalyse på to tjenesteområder. Målet var å teste en eller flere av 
metodene på digitale tjenester hos fastlegen og digitalt innsyn i egen journal, og samtidig 
måle effektene av disse to tjenestene. Detaljerte resultater fra denne aktiviteten finnes i Del-
rapport 3. Denne aktiviteten inkluderte innhenting av både kvantitative og kvalitative data. 

• Datainnsamling og dataanalyse på e-konsultasjoner med fastlege: prosjektet samlet inn da-
ta på takstbruk fra HELFO/KUHR for å monitorere bruk av tjenestene over �d. I �llegg ble tre 
intervjuer gjennomført for å samle inn fastlegens holdninger og erfaringer med tjenestene. 

• Datainnsamling og dataanalyse på digitalt innsyn i egen journal: to brukerundersøkelser (én 
mot pasienter og én mot helsepersonell) ble gjennomført for å samle inn pasientens og hel-
sepersonells holdninger og erfaringer med digitalt innsyn i pasientjournalen. 
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2 Kategorisering av digitale innbyggertjenester 
Det finnes et stort antall ulike e-helsetjenester rettet mot pasienter og deres pårørende. An-
tallet vil trolig øke i fremtiden, og det er behov for en systematisk inndeling av slike tjenester. 
Vi har valgt å klassifisere digitale innbyggertjenester etter to hovedkriterier [Tabell 1]: 

• mål: hvorvidt tjenesten kan oppfates som helsehjelp eller om det er helserådgivning; 
• grad av interaksjon: om tjenesten er interak�v eller ikke. 

Tabell 1. Kategorisering av e-helsetjenester for innbyggere, med eksempler på tjenester. 
 

Grad av 
interakjson 

Mål 

Selvbetjenings- og selvhjelpsløsninger Informasjons- og rådgivningstjenester 

Helsehjelp og tilhørende tjenester Oppfølgingstjenester 

Interaktiv • E-konsultasjon 
• Resep�ornyelse 
• Timeavtaler / Timebes�lling 

• Meldinger / E-kontakt 
• Byte fastlege 
• Pasientreiser 
• Personvelger 

• Sluta 
• Sjekkdeg.no 
• Minebehandlingsvalg 
• E-læringskurs 

Ikke 
interaktiv 

• Bes�lle klamydia-test 
• Bes�ll gra�s kondomer 
 
 
 

Innsyn i: 
• Helsekontakter 
• Henvisninger 
• Resepter 
• Pasientjournal 
• Kjernejournal 
• Frikort og egenandeler 
• Personlig helsearkiv 

• Pasientportaler 
• Informasjon �lgjengelig på helsenor-

ge.no (uten innlogging) 
• Søke eter fastleger som har ledig plass 
• Informasjon om helse, livss�l, sykdom, 

behandling og re�gheter 

 

De aller fleste digitale innbyggertjenester som ses i sammenheng med helsehjelp, fungerer 
via selvbetjening. Slike løsninger gjør det mulig for brukere å hjelpe seg selv. Derfor er det 
naturlig å bruke betegnelsen «selvbetjenings- og selvhjelpsløsninger» om disse tjenestene. 
Helsehjelp og tilhørende tjenester er rettet mot det enkelt individ, har sitt utgangspunkt i bru-
kerens konkrete behov for helsehjelp og inkluderer opplysninger fra vedkommende person. 
Helseopplysningene blir vurdert av helsepersonell. Et eksempel er fornyelse av resept. En 
del tjenester vil åpenbart ikke oppfylle kriteriene for helsehjelp selv om de kan være tett knyt-
tet til helsehjelp. Vi grupperte slike tjenester under begrepet «oppfølgingstjenester». 

I motsetning til helsehjelp står «informasjons- og rådgivningstjenester». Rådene om helse-
messige forhold er av generell karakter og er utformet med en større målgruppe for øyet, 
gjerne hele eller deler av befolkningen. I denne gruppen finnes både interaktive og ikke-
interaktive tjenesteformer. Et eksempel er nettsider som omhandler røykeslutt. 

En full gjennomgang av begrepene helsehjelp og helserådgivning er ikke mulig innenfor 
rammen av denne rapporten og det vises til annen juridisk litteratur for en grundigere gjen-
nomgang. Begrepene «Selvbetjenings- og selvhjelpsløsninger» samt «informasjons- og råd-
givningstjenester» er også å finne på helsenorge.no. Vi anser det som en fordel å basere 
klassifikasjonen på kjente uttrykk. 

En interaktiv tjeneste innebærer at brukeren selv kan påvirke resultatet, og/eller hva slags 
innhold som leveres. Et eksempel er nettbasert timebestilling der brukeren kan søke opp 
ledige timer ut fra egne behov. En interaktiv nettside kan f.eks. vise tilpasset informasjon 
etter at brukeren har angitt alder og kjønn. Ulike tjenester kan ha ulik grad av interaktivitet. 
Tjenestene for helsehjelp som finnes i Norge er nesten utelukkende interaktive tjenester. Det 
ligger i sakens natur at forsvarlig helsehjelp innebærer en interaksjon mellom pasienten og 
helsepersonellet der det utveksles informasjon. Et unntak er hjemmetesting for diagnostise-
ring av den seksuelt overførbare sykdommen klamydia. Ved å følge en vedlagt skriftlig in-
struksjon kan hele prosedyren med prøvetaking gjøres hjemme og uten at helsepersonell er 
involvert. De individuelle vurderingene som ellers karakteriserer helsehjelp, er her gjort «kol-
lektivt» for en definert målgruppe i befolkningen.  
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3 Iden�fisering av metoder for å evaluere effekter 
For å identifisere metoder for å evaluere effekter av digitale innbyggertjenester ble en littera-
turgjennomgang planlagt og gjennomført av NSE (Paolo Zanaboni, Thomas Schopf, Trine 
Bergmo og Monika Johansen) i samarbeid med Laval Universitetet i Canada (Marie-Pierre 
Gagnon, Patrice Ngangue og Gisèle Mbemba). 

3.1 Metoder 
For å få en best mulig systematisering av kunnskapen fra eksisterende studier valgte pro-
sjektgruppen å gjennomføre en systematisk litteraturgjennomgang av litteraturgjennomgang-
er ("systematic review of reviews"). På denne måten kunne man effektivt få en helhetlig 
oversikt over forskning, bruk av metode, og tilhørende resultat basert på publikasjoner med 
fokus på digitale innbyggertjenester. I tillegg var denne metoden gjennomførbar i forhold til 
den begrensede tidsrammen i prosjektet. 

Litteraturgjennomgangen ble gjennomført i henhold til gjeldende praksis innen medisinsk 
forskning. Det ble utarbeidet en protokoll for litteraturgjennomgangen som følger retningslin-
jene fra «Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Protocols» 
(PRISMA-P) og «International Prospective Register of Systematic Reviews» (PROSPERO). 
Hensikten var å få en standardisert og kvalitetssikret gjennomgang av forskningslitteraturen. 
Skjevhet (bias) i inkluderte publikasjoner ble vurdert ved hjelp av sjekklisten «Assessing the 
Methodological Quality of Systematic Reviews (AMSTAR)». 

Litteraturgjennomgangen hadde som mål å besvare følgende spørsmål: 
1. Hvilke effekter av digitale innbyggertjenester har blit undersøkt og publisert? 
2. Hvilke indikatorer har vært brukt for å belyse disse effektene, og hvilke aktører har indikato-

rene vært retet mot (pasienter, helsepersonell, helsevesenet, samfunnet)? 
3. Hvordan har studiene vært designet (f.eks. RCT, observasjonsstudier, etc.)? 

Vi gjennomførte et systematisk søk etter litteraturgjennomganger publisert på Engelsk i pe-
rioden januar 2010 - oktober 2016. Følgende elektroniske databaser ble benyttet: PubMed, 
EMBASE, The Cochrane Database of Systematic Reviews, CINHAL and Epistemonikos. 

Følgende inklusjonskriterier ble benyttet: 
• publikasjoner som omhandler digitale helsetjenester for pasienter eller pårørende; 
• studier som omhandler implementering eller bruk av digitale innbyggertjenester; 
• studier der den primære slutbrukeren er pasienter eller pårørende. 

Følgende eksklusjonskriterier ble benyttet: 
• studier der utelukkende helsepersonell inngår; 
• studier der tjenesten ikke er elektronisk (f.eks. innsyn i papirbaserte journaler). 

Én forsker leste gjennom tittel og abstract til artiklene etter det første elektroniske søket. Ar-
tikler forenlig med inklusjonskriteriene ble valgt. En oversikt over alle publikasjonene ble opp-
rettet i Endnote. For å samstemme tolkningen av innholdet i artiklene gjennomførte vi en test 
analyse hvor hver forsker analyserte tre utvalgte artikler. Et konsensusmøte ble deretter av-
holdt på Skype der uklarheter ble drøftet. Artiklene forenlig med inklusjonskriteriene ble så 
tilfeldig fordelt i forskergruppen: to forskere leste gjennom teksten til hver artikkel og samar-
beidet om å trekke ut relevante data. Et spesialtilpasset skjema ble benyttet til å vurdere føl-
gende punkter for hver artikkel: publikasjonsdato, språk, type litteraturgjennomgang, rasjona-
le for litteraturgjennomgangen, mål, utvalgskriterier, AMSTAR skår, utvalg av studier, inter-
vensjoner, populasjoner, settinger, studiedesign og hovedfunn. Dersom det under fulltekst 
lesningen ble avdekket at en artikkel ikke oppfylte inklusjonskriteriene, ble det tilføyd en kort 
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merknad med begrunnelse for eksklusjonen. Når en forsker hadde avsluttet analysen av en 
artikkel, ble dette arbeidet gjennomgått og kontrollert av en annen forsker. Datamaterialet ble 
systematisk bearbeidet, og innholdet kategorisert etter sammenfallende temaer. 

3.2 Resultater 
I første søkerunde fant vi 2054 publikasjoner. Etter gjennomsyn av tittel og abstract var det 
42 artikler som oppfylte kravene og ble valgt ut til en fullstendig gjennomgang av innholdet. 
Totalt 19 artikler ble ekskludert og 23 inkludert for videre analyse [Figur 1]. 

Figur 1. Flytskjema (arbeidsprosess).  
 

 
* De Lusignan 2014 og Mold 2014, Ammenwerth 2011 og Ammenwerth 2012, Kruse 2015 og Kruse 2015 er analysert sammen. 

3.2.1 Oppsummering av typer studiedesign 

De fleste artikler har tatt for seg tjenester tilknyttet elektronisk pasientjournal og pasientporta-
ler [Tabell 2]. Mange ulike studiedesign har blitt benyttet. Randomiserte kontrollerte studier 
(RCT) rangeres høyest i kvalitet innen evidensbasert medisin og er svært vanlige i utprø-
vingen av nye behandlinger. Det har imidlertid vært omdiskutert om denne metoden er like 
godt egnet innen helseteknologi.  

Tabell 2. Oversikt over studiedesign i forhold til intervensjonene. 
 

Studiedesign Intervensjoner 
Innsyn i journal Pasientportaler Nettbaserte 

tjenester 
E-
konsultasjoner 

Monitorering Annen bruk av 
elektronisk 
pasientjournal 

Andre nettba-
serte tjenester 

RCT [1-4] [1, 5-9] [10, 11] [12]   [13] 
Kvasi-
eksperimentell 
med kontroll 

[3, 6-8, 14-16] [6-8, 15, 16] [10] [12, 17]   [13] 

Kohort [1, 3, 4] [1, 5, 9, 18]  [12, 17]    
Før-etter [2] [7, 8]  [12, 17]  [19]  
Retrospektiv [4] [9, 15, 16, 18]  [12, 17]    
Tverrsnitt eller 
deskriptiv 

[1-4, 14] [1, 5, 7, 9, 15, 
16, 18] 

[10] [12, 17] [20] [19]  

Spørreundersø-
kelse 

[4] [15, 16]   [20]   

Kvalitativ [1, 14] [1, 5, 7-9, 15, 
16, 18] 

[10] [17] [20] [19]  

Mixed methods [14] [5, 8, 15, 16]   [20] [19]  
Andre [1] [1, 8, 18]  [17]    
 

19 artikler ekskludert 
 

Omhandler ikke digitale innbyggertjenester (n=7) 
Protokoll av litteraturgjennomgang (n=2) 
Ikke systematisk litteraturgjennomgang (6) 
Omhandler ikke pasienter (n=2) 
Fokusert på prosessen (n=1) 
Inkluderer resultater av andre litteraturgjennomganger (n=1) 
 

2 012 artikler ekskludert 

2054 artikler gjennomsett (tittel og abstract) 
 

Web of science = 815 
Embase = 757 
Pubmed = 416 
Epistemonikos = 61 
Cinhal = 5 

42 artikler 
valgt ut til en fullstendig gjennomgang av innholdet 

23 artikler inkludert 
(omfatter 20 studier*) 
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Studiene viser at brukerne er tilfreds med økt tilgang til helseinformasjon. Selv om brukere er 
tilfredse med økt tilgang til helseinformasjon, er det få studier der man kan se en klar helse-
gevinst, og der man ser en helsegevinst er den i de fleste tilfeller liten. En av grunnene kan 
være at et sykdomsforløp ikke nødvendigvis lar seg påvirke av endringer i tilgangen på in-
formasjon hos pasienten [4]. Det finnes evidens for at økt tilgang til helseopplysninger kan ha 
en positiv effekt på kroniske tilstander, der monitorering av fysiske parametere står sentralt. 
Pasientportaler og tjenester som er beregnet på kroniske tilstander ser derfor ut til å være 
mer egnet for en RCT-design med tanke på kliniske effekter. 

I en rekke studier ble det benyttet et kvasi-eksperimentelt design, f.eks. kontrollerte studier 
med gruppeinndeling uten randomisering eller før/etter design der man undersøker en effekt 
før og etter en intervensjon. Observasjonsstudier, som kohortstudier (retro- eller prospektivt 
design) og tverrsnittstudier, har også blitt brukt. Ellers inngikk kvalitative studier, spørre-
undersøkelser, mixed methods, simuleringer og testing av egnethet (“usability”).  

3.2.2 Oppsummering av metoder for å evaluere effekter 

Etter analyse av innholdet i studiene kategoriserte vi effekter av digitale innbyggertjenester i 
fem hovedkategorier. Tabell 3 viser hovedkategoriene med tilhørende indikatorer, samt hvil-
ke aktører som har vært involvert. 

Tabell 3. Effekter med tilhørende indikatorer og hvilke aktører som er involvert. 
 

Effekter og indikatorer Aktører 
Pasient Helsepersonell Helsevesen 

Helsestatus og 
kliniske ende-
punkter 

Helsestatus [7-10, 15-17]   
Livskvalitet [10, 13, 20]   
Medisinbruk [4]   
Sykdomsspesifikke mål [4, 11, 12, 18]   
Mortalitet/ risikofaktorer [6, 21]   
Fysisk aktivitet og ernærings-
fysiologiske endepunkter 

[10]   

Psykologiske 
og adferdsrela-
terte effekter 

Egenmestring/ self-efficacy [4, 10, 12, 14, 22]   
Tilfredshet [2, 4, 6-9, 12, 15-17, 19, 21] [20]  
Activation [4]   
Kommunikasjon mellom 
helsepersonell og pasient 

[1, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 
21, 22] 

[1, 8, 19] 
 

[5, 20] 

Informasjonstilgang [4, 9, 12]   
Akseptans/ endorsement  [1, 17]  
Forkunnskaper [1, 8]   
Kunnskaper [4, 14]   
Subjektiv alvorlighetsgrad [14]   
Perceived benefits/ barriers [12, 14]   
Subjektiv sosial støtte [10, 13]   
Cues to action [14]   
Compliance [5-7, 9, 12, 14, 21]   
Sosio-demografiske forhold [7, 8, 14]   
Empowerment [5, 6, 8, 9, 15, 16, 21]   
Holdninger [7] [1]  
Depresjon [10, 12, 13]   
Stress/angst [4, 12, 13]   

Bruk av helse-
tjenester 

Legebesøk [12]  [4, 6, 9, 17, 21] 
Ventetid [9, 17, 22]   
Sykehusinnleggelser/ akutte 
henvendelser 

  [6, 10, 12, 15, 16, 21] 

Bruk av helse-
teknologi 

Pasient (adopsjon/ bruk) [1, 10, 12, 18]   
Medisinsk praksis  [5, 20]  

Andre forhold 
knyttet til 
helseteknologi 

Anvendelighet (usability) [1, 8, 9, 12, 14, 18, 22] [1]  
Nytte [1, 12]  [12] 
Tilpassing [1]   
Effektivitet [7]  [9, 12, 20] 
Kontinuitet i omsorgen [9] [9]  
Koordinering av omsorg [9] [9] [9] 
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Helsestatus og kliniske effekter har blitt målt både ved hjelp av sykdomsspesifikke indika-
torer, men også gjennom mer generelle indikatorer. I kategorien psykologiske og adferds-
effekter har mange ulike indikatorer vært benyttet. Dette kan tyde på at det ligger et stort 
potensiale i digitale helsetjenester til å påvirke adferd og livsførsel. Den desidert mest brukte 
indikator i så måte er tilfredshet. Det skyldes nok delvis at den er lett å anvende, f.eks. gjen-
nom enkle spørreundersøkelser, samtidig som man også kan observere endringer over tid. 
Dernest gir tilfredshet også en viktig pekepinn på om en tjeneste er verdt å satse på. Til-
fredshet har hovedsakelig blitt målt for pasienter, men det finnes også slike data for helse-
personell. Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient er en annen hyppig brukt indi-
kator. Det er knyttet store forventninger til at digitale helsetjenester kan gi bedre kommunika-
sjon. Self-efficacy og egenmestring er viktige indikatorer, men det har vært vanskelig å påvi-
se effekter her, slik det også har vært for de fysiske helseindikatorene. Andre indikatorer i 
denne kategorien er compliance, depresjon, stress og sosiale indikatorer. Det er knyttet stor 
interesse til mulige endringer i pasientrollen. Økt tilgang på informasjon, holdninger, empo-
werment, akseptans og endorsement er indikatorer som kan gi en pekepinn på dette. 

Bruk av helsetjenester er en viktig kategori som sier noe om ressursbruk. Dette gjelder 
også tidsbruk for pasienten og helsepersonell, samt tradisjonelle parametere som antall sy-
kehusinnleggelser. 

Å ha et mål for bruk av helseteknologi er viktig når man skal forstå beslutningsprosessen, 
f.eks. når pasient og helsepersonell bestemmer seg for å ta i bruk en digital helsetjeneste og 
når de ønsker å fortsette å bruke den. Slike indikatorer er også relevant for å få et overblikk 
over utviklingen av digitale innbyggertjenester over tid. 

Andre forhold av betydning innen helseteknologi er anvendelighet. Denne indikatoren 
kan ha stor betydning for tilfredshet og kan være avgjørende for om pasienter og helseper-
sonell tar i bruk en tjeneste. 

3.2.3 Oppsummering av hovedfunnene med hensyn �l effekter 

En systematisk litteraturgjennomgang som undersøkte effekter av innsyn i egen journal viste 
at pasientene var fornøyd [12]. Tilgang på egne helseopplysninger førte ikke til engstelse hos 
pasienter, noe som har vært hevdet av enkelte leger. Det var dog usikre effekter på arbeids-
mengde og effektivitet. I en annen litteraturgjennomgang som omhandlet tilgang til journal i 
primærhelsetjenesten ble det vist høy tilfredshet og en bedre kommunikasjon med klinikere 
samt bedre legemiddelsikkerhet [3], mens det var usikre effekter på arbeidstiden. 

Det finnes positive effekter på helsetjenester innenfor kroniske lidelser når det gjelder kvali-
tet, tilgjengelighet, produktivitet og egenmestring [4]. Dette bekreftes av andre studier som 
viser at nettbaserte tjenester understøtter self-efficacy, kommunikasjonen med helseperso-
nell og sosiale tiltak [8, 10, 11, 14, 18]. Det er vist at nettbaserte tjenester oftere tas i bruk av 
pasienter med alvorlige kroniske tilstander, funksjonshemmede, personer med høy motiva-
sjon for å opprettholde en sunn livsstil, samt eldre personer, inkludert deres pårørende.  

En systematisk litteraturgjennomgang av kontrollerte studier som omhandlet elektroniske 
pasientportaler og behandling viste begrensede effekter på empowerment og kvalitet i helse-
tjenesten [6]. Det var imidlertid en reduksjon i antall legebesøk, flere elektroniske meldinger, 
endringer i medisinbruk og bedre compliance. Det var blandede resultater i en annen studie 
som så på pasientportalers innvirkning på helseeffekter, kostnader og helsetjenestebruk [7]. I 
en litteraturgjennomgang som undersøkte pasientportaler og kvalitetsindikatorer, fant man 
høyere pasienttilfredshet, compliance med medisinering, bevissthet om egen sykdom, 
egenmestring og færre legebesøk [16]. Andre undersøkelser om pasientportaler fant positive 
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effekter på kliniske parametere, compliance, kommunikasjon mellom helsepersonell og pasi-
ent, empowerment og pasienttilfredshet med tjenesten [9]. 

Det var ingen studier der det ble oppdaget svært uheldige effekter. Man kunne ikke påvise 
gunstige effekter på ressursbruk, det var tvert imot flere studier som viste et økt forbruk. Det 
kan tyde på at elektroniske helseportaler ikke må ses på som en erstatning, men snarere et 
supplement til eksisterende helsetjenester. Når det gjelder innsyn i egen journal, omhandlet 
de fleste studier kroniske tilstander. 

3.3 Konklusjon  
Vi fant en rekke relevante publikasjoner i denne litteraturgjennomgangen. Det kan være et 
tegn på den økende interessen for evalueringer av digitale innbyggertjenester. Selv om det 
foreligger evidens for gunstige effekter og brukertilfredshet, trengs det mer forskning rettet 
mot innføringen av nye digitale innbyggertjenester. Det er fortsatt begrensede kunnskaper 
om effektene på medisinske endepunkter basert på RCT og andre eksperimentelle studier. 

Det finnes et bredt spekter av effekter og indikatorer som har betydning for pasienter, helse-
personell og helsevesenet generelt. Disse er egnet til å belyse implementeringen av nye digi-
tale innbyggertjenester så vel som til å monitorere deres funksjon over tid. De fleste indikato-
rene har vært rettet direkte mot pasienten som sluttbruker av helsetjenesten. Indikatorer som 
retter seg mot helsepersonell og helsevesenet er likeså viktig. Vi fant få indikatorer rettet mot 
effekter på samfunnet. Det kan skyldes at det er liten interesse for dette området, eller at 
slike effekter er vanskelig å måle. 

Denne litteraturgjennomgangen viser at digitale innbyggertjenester har størst klinisk effekt 
ved kroniske tilstander. Vi foreslår at studier som skal undersøke kliniske endepunkter rettes 
mot avgrensede pasientgrupper og sykdommer. Pasientens forutsetninger for å ta i bruk digi-
tale innbyggertjenester preges av alder, etnisk bakgrunn, utdanning, forkunnskaper, helse og 
familiestatus. Dette må fremtidig forskning ta hensyn til, og det trengs mer kunnskap om hva 
som fremmer en aktiv pasient [1]. Forskjellige metoder kan brukes i forskjellige faser av im-
plementering av digitale innbyggertjenester. Mens eksperimentelle studier (f.eks. RCT) priori-
teres ved tidlig introduksjon av nye helsetjenester for å måle bl.a. kliniske effekter, kan andre 
metoder (f.eks. observasjonsstudier, kvalitative studier, spørreundersøkelser) brukes i følge-
forskning for å monitorere effektene over tid. 

  



11 

 

4 Videreutvikling av metoder for å evaluere effekter 
Dette kapittelet inneholder en teoretisk anvendelse av noen metoder fra litteraturgjennom-
gangen. Målet er å illustrere hvordan en kan måle effekter av e-helsetjenester for innbyggere 
med utgangspunkt i digital kontakt med fastlege og digitalt innsyn i egen journal. 

4.1 Metoder 
Litteraturgjennomgangen fokuserte utelukkende på forskningsmateriale som er søkbar i in-
ternasjonale databaser over forskningslitteratur. I tillegg har vi sett på relevant litteratur fra 
implementeringsforskning (”implementation research”), samt bakgrunnsteorier. Dokumenter 
fra andre kilder ble også vurdert, særlig materiale knyttet til nasjonale prosjekter og initiativer. 

Implementeringsforskning 

Forskere skiller ofte mellom effekt (”efficacy”) og effektivitet (”effectiveness”) av en interven-
sjon. Effektstudiene (”efficacy trials”) svarer på følgende spørsmål: virker intervensjonen? 
Effektstudiene viser om en intervensjon gir det forventede resultatet under ideelle forhold. 
Randomiserte kontrollerte studier (RCT) er gullstandarden for vurdering av effekten av helse-
intervensjoner. Men en RCT har mange begrensninger. Den er ikke nødvendigvis relevant 
eller realistisk, og gjennomføringen er tidkrevende, komplisert og ofte kostbar. Resultatene 
kan dessuten være vanskelig å generalisere og replikere. 

Effektivitetsstudier (”effectiveness studies”) svarer til følgende spørsmål: Hvor godt virker 
intervensjonen for pasienter? Effektivitetsstudier måler effekter av en intervensjon i den "vir-
kelige verden". Hovedforskningsspørsmålet fokuserer på effekten av en intervensjon i en 
vanlig praksis med «vanlige» pasienter. Dette står i motsetning til klassiske RCTer som ser 
på effekten av en intervensjon i et "ideelt" kontrollert miljø med et begrenset utvalg av pasi-
enter og der standardiserte kliniske utfall måles. 

Tradisjonell klinisk forskning har som mål å spre kunnskap til klinisk praksis. Til tross for do-
kumenterte effekter av helseintervensjoner, er det begrenset forståelse av hvordan man kan 
innføre tilsvarende intervensjoner i eksisterende helsesystemer. Problemene relatert til im-
plementering må ses i lys av kontekstuelle faktorer. Implementeringsforskning er viktig for 
å forstå konteksten, måle effekter, evaluere implementering og støtte oppskalering og inte-
grering i helsesystemer på nasjonalt nivå [23]. Implementeringsforskning svarer til følgende 
spørsmål: Fungerer intervensjonen hensiktsmessig i klinisk praksis? 

Et bredt utvalg av forskningsdesign samt kvalitative [Tabell 4], kvantitative [Tabell 5] og 
”mixed methods” teknikker [Tabell 6] kan brukes i implementeringsforskning, som tar en 
pragmatisk tilnærming. Det som kommer først er forskningsspørsmålet (implementerings-
spørsmålet). Metodene bør da velges ut fra målene og forskningsspørsmålene i studien. 
Disse aspektene bør vurderes når en forsker skal bestemme hvilke metoder som skal benyt-
tes for å gi svar på et gitt forskningsspørsmål: 

• Type intervensjon 
• Type pasienter / brukere 
• Kostnader / ressurser �lgjengelige 
• Hvor intervensjonen er implementert 
• Interessenter og vik�ge aktører 
• Gjennomførbarhet 
• Logis�kk 
• Tidsramme 
• E�kk 
• Tilgjengelig data 
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Tabell 4. Oversikt over kvantitative metoder. 
 

KVANTITATIVE METODER Beskrivelse 
Observasjonsstudie Ingen randomisering, �lstreber å studere fenomener som forekommer 

naturlig. Longitudinell design 
Tverrsnitsundersøkelse (”cross-sec�onal study”) 
Kohortstudie 
Eksperimentell design Randomisering med �lfeldig inndeling i to grupper. 
Randomisert kontrollert studie (RCT) 
Cluster RCT 
Pragma�sk RCT 
Dynamic wait-listed design 
Stepped-wedge cluster RCT 
Kvasi-eksperimentell design Ingen randomisering, gir ikke-ekvivalente grupper. 
Regression discon�nuity design 
Kontrollert klinisk studie 
Design med ikke-ekvivalent kontrollgruppe 
Pretest-postest-design (før-eter) med kontrollgruppe 
Avbrut �dsserie design (”interrupted �me series”) 
Effectiveness-Implementation Hybrid Designs Vurdering av effek�viteten av både en intervensjon og en implemente-

ringsstrategi. Type 1 
Type 2 
Type 3 

 
Tabell 5. Oversikt over kvalitative metoder. 
 

KVALITATIVE METODER Beskrivelse 
Kvalitative studier Systema�sk �lnærming for å beskrive eller forstå et eller flere fenome-

ner eller sammenhenger.  
 

Observasjon 
Intervju 
Fordypningsgrupper/ fokusgrupper 
Dokumentanalyse 

 
Tabell 6. Oversikt over kvalitative metoder. 
 

MIXED METODER Beskrivelse 
Mixed-Methods Designs Samle kvalita�ve data og kvan�ta�v informasjon for å få en mer om-

fatende forståelse av kontekster og prosesser. Kvalita�v innen kvan�ta�v 
Kvan�ta�v innen kvalita�v 
Kvan�ta�v og kvalita�v 

 

Diffusjonsmodell 

En relevant bakgrunnsteori for digitale innbyggertjenester er Rogers diffusjonsmodell [24]. 
Begrepet "adopsjon" refererer til beslutningen til potensielle brukere om å ta i bruk en inno-
vasjon. Adopsjonsraten er målt gjennom den kumulative andelen av brukere. Relativ fordel 
er det viktigste kjennetegnet for adopsjon. Rogers identifiserer to viktige forskningsspørsmål. 
Det første er hvordan de tidlige brukerne skiller seg fra de sene brukerne. Slik kunnskap 
vil gjøre det mulig å identifisere sene brukere på forhånd og fremme målrettede tiltak. Det 
andre er hvordan de ulike kjennetegnene ved en innovasjon påvirker adopsjonen. Med 
denne kunnskapen kan en innovasjon være utformet slik at den blir raskere tatt i bruk.  

Diffusjonsmodellen er viktig for evaluering av digitale innbyggertjenester [25]. Man bør ikke 
utelukkende vurdere de tradisjonelle effektene, men forsøke å danne seg et nyansert bilde 
av hva som preger tjenesten og dens brukere samt monitorere adopsjonsraten nøye. 

Tidligere arbeid på digital kontakt med fastlege 

Forprosjektet «Digital dialog i helsenorge.no - pasient og fastlege» hadde som mål å bidra til 
at digital dialog blir tatt i bruk av fastleger og kontorpersonell samt pasienter. I gevinstrea-
liseringsplanen vil man måle hvor mange brukere som har tatt i bruk løsningen. I arbei-
det med gevinstrealisering er det viktig at statens kostnader knyttet til forbruk av fastle-
getjenester holdes under kontroll. En sentral målsetning er å spare tid, og samtidig legge 
til rette for en arbeidshverdag der bade fastlegene og medarbeiderne kan fokusere på pasi-
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entene slik at man oppnår høyest mulig kvalitet i pasientbehandlingen. Utvalget av effek-
ter er basert på en antakelse om hvilke effekter som er forventet å gi størst nytteverdi med 
tanke på verdiskapning for henholdsvis innbyggerne, helsetjenesten og samfunnet for 
øvrig. Rapporten «Digital dialog mellom pasient og fastlege: nåsituasjonsrapporten» innhen-
tet data og informasjon gjennom både kvalitative og kvantitative undersøkelsesmetoder. Dis-
se aktivitetene ga innsikt i både nåsituasjonen som et nullpunkt for innføring av e-
konsultasjon, og i forhold til mulighetsrommet for å gjøre ettermålinger. 

Tidligere arbeid på digitalt innsyn i egen journal 

Målsetningen er å skape positive effekter for innbyggerne, for spesialisthelsetjenesten, 
for andre deler av helsetjenesten og for samfunnet. Forprosjektrapporten «Digitale inn-
byggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS)» presenterer en gjennomgang av hvilke ef-
fekter som har blitt observert gjennom tilsvarende løsninger, både i Norge og i utlandet. Ved-
legget ”H – Forventede effekter” presenterer dessuten en gjennomgang av 11 ulike tjenester 
(bl.a. «Tilgang til journaldokumentasjon») med konkrete effekter beskrevet i kildematerialet. 
Effektene er listet opp med tilhørende kategori, mottaker (innbygger, spesialisthelsetjenesten 
eller samfunnet) og om effekten er positiv eller negativ. Funnene fra studier og piloter gjen-
nomført før implementering av digitalt innsyn i Nord-Norge ble også publisert [26]. 

4.2 Resultater på digital kontakt med fastlege 
Tabell 7 oppsummerer relevante forskningsspørsmål og metoder som kan brukes til digital 
kontakt med fastlege. Valg av metoder er avhengig av forskningsspørsmål, tilgjengelige res-
surser, gjennomførbarhet, logistikk, tidsramme, etikk og tilgjengelige data. Detaljene av me-
todene og indikatorene for hvert forskningsspørsmål finnes i Delrapport 2. 

Tabell 7. Forskningsspørsmål og anbefalte metoder for forskning på effekter av digital kontakt med fastlege og e-konsultasjon. 
 
FORSKNINGSSPØRSMÅL 
(effekter) 

METODE (type studie) 
Tidsserie 
(takst) 

Intervju / 
fokusgruppe 

Spørreunder-
søkelse 

Brukssta-
�s�kk (hel-
senorge) 

Innholdsana-
lyse 

Kvasi-
eksperimen-
tell studie 

Hvor mye brukes tjenesten? X      
Hvor er tjenesten tat i bruk? X      
Hvem bruker tjenesten? X      
Når brukes tjenesten? X      
Hvordan påvirkes bruk av 
primærhelsetjenesten? 

X      

Hvilke problems�llinger adres-
seres? 

X X   X  

Hvordan påvirkes oppfølging-
en? 

 X X   X 

Hvordan påvirkes kvaliteten i 
behandlingen? 

 X X   X 

Hva er �dsbesparelsen for 
pasientene? 

 X X X   

Hva er �dsbesparelsen for 
fastlegene? 

 X X X   

Hvilke holdninger og erfaringer 
har pasientene? 

 X X    

Hvilke holdninger og erfaringer 
har helsepersonellet? 

 X X    

Hvordan mo�vere �l å ta i 
bruk tjenesten?  

 X X    

Hvordan virker refusjonstaks-
ten inn på bruken? 

X X     

Hvordan påvirker andre fakto-
rer bruken? 

X X     

Hvilke nega�ve effekter fin-
nes? 

 X X    
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Et viktig mål for digitale tjenester med fastlege er at bruken følges opp over tid. Dette kan 
belyses ved å bruke data fra HELFO om takstbruk. Disse dataene kan analyseres gjennom 
tidsserier. Dataene kan samles inn regelmessig og indikatorer kan også måles regelmessig 
og sammenlignes med tidligere målinger. Adopsjonsrate og bruk kan måles over tid og strati-
fiseres per sted, type bruker, tid, og diagnose. Innvirkningen på bruk av primærhelsetjenes-
ten kan undersøkes ved å sammenligne bruksdata for digitale tjenester med fastlege med 
bruksdata for tradisjonelle tjenester. 

Vi anbefaler dessuten bruk av mixed methods design, der både kvantitative og kvalitative 
data inngår. I tillegg til å analysere tidsserier anbefaler vi gjennomføring av intervju og fo-
kusgrupper, samt større brukerundersøkelser. Disse metodene kan brukes til å adressere 
forskningsspørsmålene relatert til problemstillinger, oppfølging, kvalitet i behandlingen, tids-
besparelser, holdninger og erfaringer for pasientene og helsepersonellet, motivasjonsfakto-
rer, og negative effekter. 

Innholds-/dokumentanalyse kan også brukes som metode for å få en dypere forståelse for 
hvordan ulike problemstillinger angripes gjennom e-konsultasjoner. Metoden er imidlertid 
krevende i forhold til både gjennomførbarhet og tidsbruk. 

Når det gjelder måling av andre typer effekter kan andre metoder bli aktuelle, spesielt om 
man ønsker å sammenligne brukere med ikke-brukere av tjenesten. Vi fraråder gjennomfø-
ring av store randomiserte studier siden digital kontakt med fastlege snart vil tilbys i storska-
la. RCTer vil også være krevende å gjennomføre i praksis. Man kan heller vurdere en kvasi-
eksperimentell studie der man sammenligner brukere av digital kontakt med fastlege med 
ikke-brukere, eller de som bruker tjenesten ofte med de som bruker den sjelden. 

En optimal tilnærming er å samle inn objektive data om tidsbruk for å måle tidsbesparelse for 
pasienter, fastleger og medarbeidere. En måte å måle tidsbruken på er gjennom brukssta-
tistikk fra helsenorge.no. Per i dag er denne bruksstatistikken begrenset i forhold til datae-
nes detaljnivå, men et nytt verktøy for analyse av data fra helsenorge.no er under utvikling. 
Dette kan bli en rimelig måte å måle effektene på tidsbruk. En annen metode kan være bruk 
av et spørreskjema som fastleger og medarbeidere fyller ut. Dette kan gjøres på papir eller 
elektronisk. Man kan samle inn data for en begrenset periode (f.eks. 1-2 uker) om gangen 
slik at ikke driften ved legekontorene påvirkes i for stor grad. En annen metode å måle tids-
besparelser er gjennom observasjoner på kontoret der tiden måles med en vanlig stoppe-
klokke. Denne løsningen fremstår som svært tidkrevende og kan ikke anbefales uten videre. 
NSE har nylig vært i kontakt med Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) som vil kunne støtte 
uttrekk av data fra journal. 

4.3 Resultater på digitalt innsyn i egen journal 
Tabell 8 oppsummerer relevante forskningsspørsmål og metoder som kan brukes til digitalt 
innsyn i journal. Valg av metoder er avhengig av forskningsspørsmål, tilgjengelige ressurser, 
gjennomførbarhet, logistikk, tidsramme, etikk og tilgjengelige data. Detaljene av metodene 
og indikatorene for hvert forskningsspørsmål finnes i Delrapport 2. 

Et viktig mål i evalueringen av denne tjenesten er å følge opp bruk over tid. Dette gjelder 
spesielt adopsjonsraten av pasientbrukere, som er målgruppen av brukere. Samtidig er det 
viktig å forske på hvem som tar i bruk og hvem som ikke tar i bruk tjenesten, og hvorfor. Det 
er naturlig å eksplorere både forhold ved tjenesten og ved personene som bruker den. Disse 
forskningsspørsmålene kan undersøkes med loggene fra helsenorge.no hentet ut via 
Google Analytics. I fremtiden vil det være mulig å benytte et nytt verktøy som gir økt datakva-
litet. Dataene stratifiseres per sted, type bruker og tid. 
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Tabell 8. Forskningsspørsmål og anbefalte metoder for forskning på effekter av innsyn i pasientjournalen. 
 
FORSKNINGSSPØRSMÅL 
(effekter) 

METODE (type studie) 
Tidsserie (logger) Intervju / 

fokusgruppe 
Spørreundersø-
kelse 

Innholdsanalyse Kvasi-
eksperimentell 
studie 

Hvor mye brukes innsyn i pasi-
entjournalen? 

X     

Hvor er innsyn i pasientjournalen 
tat i bruk? 

X     

Hvem bruker innsyn i pasient-
journalen? 

X     

Når brukes innsyn i pasientjour-
nalen? 

X     

Hvordan benyter pasientene 
seg av informasjonen? 

 X X   

Hvilken effekt har innsyn i pasi-
entjournalen på behandling? 

 X X  X 

Hvilken effekt har innsyn i pasi-
entjournalen på egenmestring? 

 X X  X 

Hvilke fordeler og ulemper 
oppleves av pasientene? 

 X X   

Hvilke holdninger og erfaringer 
er det blant pasienter? 

 X X   

Endres innholdet i journaldoku-
mentene? 

 X X X  

Endres arbeidsmengden?  X X  X 
Hvilke holdninger og erfaringer 
er det blant helsepersonell? 

 X X   

 

Digitalt innsyn i egen journal forventes å kunne gi pasientene en mer helhetlig oversikt over 
egne helseopplysninger. Tjenesten har et potensiale til å gjøre pasienten mer engasjert og 
informert, øke oppslutningen om behandlingen, støtte egenmestring, samt å forbedre pasien-
tens helse og velvære. Forskningsspørsmålene relatert til disse effektene kan undersøkes 
ved innhenting av tilleggsinformasjon fra pasientene med intervju og brukerundersøkelser. 

En annen type studie som kan gjennomføres for å besvare forskningsspørsmålene om effek-
ter på behandling og egenmestring er en kvasi-eksperimentell studie der forskjellige bru-
kergrupper sammenlignes. Flere typer data bør innhentes fra pasientene (f.eks. adherence, 
egenmestring, livskvalitet) via standardiserte spørreskjemaer. Disse dataene kan registreres 
regelmessig (f.eks. hvert år) og analyseres longitudinalt i en tidsserie. 

I tillegg er innholdsanalyse aktuell som metode for å vurdere om innholdet i journaldoku-
mentene endrer seg som følge av innsyn i pasientjournalen. Metoden er imidlertid krevende i 
forhold til både gjennomførbarhet og tidsbruk. 

4.4 Konklusjon  
I denne delen av prosjektet har prosjektgruppen utarbeidet et forslag med hensyn til forsk-
ningsspørsmål, effekter og metoder som er aktuelle i en forskningsbasert evaluering av digi-
tale tjenester med fastlege og digitalt innsyn i egen journal. Valg av metoder er avhengig av 
forskningsspørsmålet, tilgjengelige ressurser, gjennomførbarhet, logistikk, tidsramme, etikk 
og tilgjengelige data. 

Evaluering av digitale innbyggertjenester krever evaluering av bruk og effekter over tid. Flere 
av metodene som er beskrevet, er kjent fra implementeringsforskning og kan tilpasses beho-
vene for å evaluere digitale innbyggertjenester. Bruk av disse metodene bør gjentas over tid, 
hvor data samles inn regelmessig og resultatene sammenlignes med tidligere målinger. 
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5 Digital kontakt med fastlege: analyse av takstbruk 
Analysen av registerdata er utført av Paolo Zanaboni ved NSE og inkluderer en oversikt over 
takstbruk tilgjengeliggjort fra Direktoratet for e-helse og HELFO, samt eksempler på hvordan 
disse kan analyseres og benyttes. Detaljerte resultater finnes i Delrapport 3. 

5.1 Metoder 
I juni 2016 fikk NSE et utvalg av data for bruken av takst 2ae (”e-konsultasjon hos fastlege”, 
se Normaltariffen1) i perioden fra juli 2013 til desember 2015. Disse dataene var fordelt på 
måned, HPR-nummer (Helsepersonellregisteret), og kommune. Det ble også sendt et utvalg 
av data for bruken av takst 2ad (”konsultasjon hos allmennpraktiserende lege”) for å kunne 
sammenligne bruk av e-konsultasjoner med bruk av vanlige konsultasjoner. 

I september 2016 fikk NSE igjen tilsendt et utvalg av data for bruken av takst 2ae i de første 
månedene av 2016. Disse dataene var fordelt på lege med organisasjonsnummer, pasien-
tens aldersgruppe, kjønn, kommune, hoveddiagnose og klokketime. 

5.2 Resultater 
Her presenteres noen av resultatene som viser trender på bruk av e-konsultasjoner (takst 
2ae) over tid. Tallene er knyttet til total bruk av e-konsultasjon, både gjennom digital kontakt 
med fastlegen via helsenorge.no og gjennom tjenestene via fastlegens leverandører. Disse 
sammenlignes med bruk av vanlige konsultasjoner (takst 2ad). 

5.2.1 Bruk av e-konsultasjoner 

Den første analysen viser bruk av taksten 2ae fra juli 2013 til desember 2015 [Figur 2]. Figu-
ren viser en gradvis økning i bruk av tjenesten siden den først ble introdusert. Totalt er det 
registrert 27.148 e-konsultasjoner over hele perioden. Det har vært spesielt høy vekst siden 
sommeren 2015, der bruk av tjenesten over hele landet økte fra ca. 1.000 e-konsultasjoner i 
juli 2015 til over 2.500 e-konsultasjoner i desember 2015. 

Figur 2. Bruk av e-konsultasjon over tid. 

 
 

                                                                                                                                                                                     

1 htps://lovdata.no/dokument/SF/forskri�/2016-06-27-819/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 
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Figur 3 viser hvor mange fastleger som har benyttet seg av e-konsultasjoner over samme 
periode. Begge grafene viser en økende trend, men den første grafen har en større vekst. 
Dette betyr at det er flere fastleger som tar i bruk tjenesten over tid, men samtidig bidrar 
lengre erfaring til at fastlegene benytter seg av tjenesten oftere.  

Figur 3. Antall fastleger som bruker e-konsultasjon over tid. 

 

Figur 4 viser gjennomsnittlig antall e-konsultasjoner per fastlege over hele perioden. Det 
første funnet er at det er en generell økning i antall månedlige e-konsultasjoner per fastlege. 
Man ser spesielt en større vekst fra sommeren 2015. Det ser også ut til at bruk av e-
konsultasjoner er sesongbasert. Taksten er brukt spesielt hyppig mot slutten av året (okto-
ber, november og desember). En mulig forklaring på dette kan vi finne i det kvalitative mate-
rialet som ble innsamlet gjennom intervju. Denne trenden gjelder ikke vanlige konsultasjoner. 

Figur 4. Gjennomsnittlig antall e-konsultasjoner per fastlege over tid. 

 
 

Blant fastlegene som bruker tjenesten er det også store variasjoner. Noen fastleger bruker 
tjenesten kun én gang i måneden, eller generelt veldig lite. Den høyeste aktiviteten som ble 
registrert var en fastlege som gjennomførte 140 e-konsultasjoner i løpet av desember 2015.  
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5.2.2 Sammenheng mellom konsultasjoner og e-konsultasjoner  

Figur 5 viser trenden av konsultasjoner hos allmennpraktiserende leger over tid. Bruk av 
konsultasjoner er mindre i juli og desember, som er vanlige ferieperioder. I 2015 ble det regi-
strert en økning på +0,7% for konsultasjoner fra 2014. I samme periode var det en økning på 
+70.8% for e-konsultasjoner.  

Figur 5. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner per fastlege over tid. 

  

Antall e-konsultasjoner per antall konsultasjoner hos allmennpraktiserende leger er et ek-
sempel på relativ bruk av tjenesten [Figur 6]. Det er for tidlig å konkludere noe om hvordan 
e-konsultasjoner påvirker bruk av vanlige konsultasjoner. 

Figur 6. Relativ bruk av e-konsultasjon per konsultasjoner hos allmennpraktiserende lege over tid (%). 

   

5.2.3 Fordeling av e-konsultasjoner på �d, sted, pasienter og diagnose 

Totalt ble det registrert 17.077 e-konsultasjoner i første halvår 2016. Den største andelen e-
konsultasjoner er mellom kl. 07:00 og kl. 17:00. Det finnes også to tidsrammer der det er 
høyere aktivitet. Den ene mellom kl. 08:00 og kl. 09:00, og den andre mellom kl. 15:00 og kl. 
16:00. Dette støtter opp under det som ble sagt i intervjuene. 
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Ettersom befolkningen varierer fra region til region2, har vi beregnet prosentvis bruk av e-
konsultasjon i hver region (antall brukere / innbyggere) i første halvår av 2016. Den største 
andelen av e-konsultasjoner ble gjennomført i Helse Nord. I løpet av det første halvåret i 
2016 var det 288 kommuner som registrerte minst én e-konsultasjon. 

Generelt var det flere kvinner enn menn som benyttet seg av e-konsultasjoner i første halvår 
av 2016. Også statistikk fra SSB3 viser at det generelt er flere kvinner enn menn som benyt-
ter seg av konsultasjoner hos fastlege, men forskjellen er mye større for e-konsultasjoner.  

E-konsultasjoner ble også fordelt på diagnoser ifølge ICPC-2 Kodekort (International Classi-
fication of Primary Care). Det er tre diagnosegrupper der e-konsultasjoner er mest brukt: 1) 
muskel- og skjelettsystemet, 2) allment og uspesifisert, 3) psykiske diagnoser. Flere e-
konsultasjoner brukes for diagnoser som refererer til langvarige og ofte kroniske helsetilstan-
der samt psykisk helse. Det finnes også situasjoner der e-konsultasjoner er brukt ved ikke-
kroniske helsetilstander der pasienter trenger oppfølging over tid. 

5.3 Konklusjon  
Disse analysene viser hvor viktig det er å monitorere bruk av tjenesten over tid. Dette krever 
systematisk og regelmessig innsamling og analyse av registerdata. I følgeforskning av digita-
le innbyggertjenester er bruk av slike metoder sterkt anbefalt. Det er imidlertid noen be-
grensninger ved bruk av registerdata. Det er blant annet vanskelig å kunne forklare tenden-
sen over tid. Det er kun med tilleggsinformasjon, som kan innhentes via kvalitative intervjuer, 
spørreundersøkelser, og ved å ta hensyn til endringer i takster, samt implementeringsstrate-
gier, at man kan forklare bruken av tjenesten. Det anbefales derfor å bruke triangulering ba-
sert på innsamling og analyse av både kvantitative og kvalitative data.  

 
                                                                                                                                                                                     

2 htps://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/Befolkning_oversiktstabeller 
3 htps://www.ssb.no/fastlegetj 
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6 Digital kontakt med fastlege: intervju med fastleger 
Intervjuene med fastleger ble planlagt av NSE i samarbeid med Direktoratet for e-helse og 
DDFL-prosjektet. Intervjuene er gjennomført av Nils Kolstrup og Elin Johnsen, og er transkri-
bert av et profesjonelt byrå. Analysen av intervjumaterialet er utført av Paolo Zanaboni, Nils 
Kolstrup og Elin Johnsen. Detaljerte resultater finnes i Delrapport 3. 

6.1 Metoder 
Målet var å samle inn fastlegens holdninger til e-konsultasjon. Intervjuguiden inneholdt åpne 
spørsmål om bruk av tjenesten, problemstillinger, muligheter, takstordningen, arbeidsrutiner, 
fordeler og ulemper, integrering med EPJ-systemet, sikkerhet, og tilfredshet.  

Det transkriberte materialet ble først lest av tre deltakere. Alle notater ble samlet inn, analy-
sert og integrert. Resultatene presenteres under tre hovedtemaer med anonymiserte sitater 
(L1, L2, L3). 

6.2 Resultater 
Totalt tre intervju ble gjennomført i slutten av januar 2017. Legene hadde mellom et halvt og 
ett års erfaring med bruk av e-konsultasjon via helsenorge.no. Digitale tjenester med fastlege 
på helsenorge omfatter i tillegg til e-konsultasjon fornyelse av resept, timeadministrasjon og 
kontakt med legekontoret (e-kontakt). 

6.2.1 Fastlegenes holdninger �l e-konsultasjon 

Hvordan fungerer teknologien 

Alle fastlegene var enige i at teknologien fungerte bra. Legene var spesielt fornøyd med hvor 
godt tjenesten e-konsultasjon via helsenorge.no var integrert med EPJ-systemet. 

Henvendelsene kommer rett inn i journalen som usignerte notater og besvares rett ifra journalen. Og det 
fungerer veldig bra (L1). 

Fastlegenes tilfredshet med bruk av e-konsultasjon 

Fastlegene syntes at tjenesten e-konsultasjon er et veldig flott alternativ som kan redusere 
pågangen av både enkle konsultasjoner og kontakter på telefon, og spare brev og porto. 
Fastlegene pekte også på at bruk av e-konsultasjon kan bidra til en bedre kvalitet for pasien-
tene og at det er lett gjennomførbart i praksis siden kommunikasjonen skjer asynkront. 

Hvis det brukes riktig, så tenker jeg at det kan være en kvalitetsforbedring. Og i alle fall en lettelse for pa-
sientene (L2). 

Sikkerhet 

Sikkerheten er vurdert positivt. Samtidig peker fastlegene på at sikkerhetsfokuset kan være 
et problem med å få andre tjenester enn e-konsultasjon til å bli brukt. 

Sikkerheten synes jeg er veldig god. Og nå bruker jeg det med glede, for jeg vet at sikkerheten er ivaretatt 
(L3). 

Det ser ut som at bruk av e-konsultasjon via pc med kodebrikke kan virke utfordrende, mens 
fastlegene anbefaler pasienter å bruke mobiltelefon med bank-id for mobil. 

Betaling og takster 

Fastlegene er fornøyd med taksten som per i dag brukes for e-konsultasjoner (2ae). Det som 
skaper mest problemer, er valget mellom bruk av e-konsultasjon og e-kontakt (1be). 
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Ja, taksene er gode, men altså... Det skaper litt problemer, da. Altså, dette med å velge det ene eller det 
andre, for det er så stor forskjell på honoreringen på e-kontakt og e-konsultasjon (L1). 

Bruk av tjenesten 

Fastlegene startet å bruke tjenesten i løpet av 2016. Det er for tidlig å anslå hvor mange e-
konsultasjoner som kan gjennomføres når tjenesten blir brukt i rutinedrift. Kun med et mer 
omfattende materiale (flere legers bruk over lengre tid) kan man forstå tjenestens potensiale 
fullt ut. Et viktig tema er i hvilken grad e-konsultasjoner kan erstatte vanlige konsultasjoner. 

Tipper på at det (e-konsultasjon) er en tre, fire i uken, tipper jeg på at det er i snitt nå (L2).  

Fastlegens arbeidsrutiner 

Intervjuene viste stor variasjon når det gjelder praksis rundt e-konsultasjon. E-konsultasjon er 
ytterligere en aktivitet som fastlegene skal ivareta, samtidig kan denne aktiviteten tas når det 
passer den enkelte fastlege best.  

Du kan samle det opp, og så tar du en økt og går igjennom sånne ting (L1). 

Jeg tar det innimellom konsultasjonene som jeg har på kontoret […]. Og så tar jeg det... resten på slutten 
av dagen før jeg drar hjem. […] Og så tar jeg det om morgenen før jeg kommer på jobb (L3). 

De fleste legene svarer ganske fort på forespørsler via e-konsultasjon. Det er imidlertid noen 
situasjoner der det kan ta lengre tid å svare og fullføre en e-konsultasjon. 

Problemstillinger der e-konsultasjon brukes 

E-konsultasjon må brukes ved der det foreligger en etablert relasjon mellom lege og pasient 
for en spesifikk sykdom/lidelse, og fastlegene benytter tjenesten spesielt i oppfølgingen av 
ulike problemstillinger. Fastlegene peker også på noen situasjoner der e-konsultasjon ikke 
skal brukes, blant annet når det kommer en «serie» med flere meldinger, lange omfattende 
meldinger eller innenfor psykiatri. 

Vurdering av febertilstander, altså nyoppståtte. Som oppfølging kunne det gått greit, men ikke nyoppstått 
[…] Hvis det var en ny problemstilling, så ville jeg nok bedt vedkommende om å komme til vanlig time (L2). 

Pasienter som bruker tjenesten 

Fastlegene kan ikke se klare mønstre når det gjelder hvem som er brukere av tjenesten. Den 
eneste variabelen som synes viktig med hensyn til brukergrupper, er alder. Pasienter i alle 
aldre har brukt tjenesten, men så langt ser det ut som at det er spesielt de yngre som bruker 
tjenesten, mens de eldste bruker tjenesten lite. 

6.2.2 Uklarheter rundt bruk av e-konsultasjon og e-kontakt 

Pasienten og fastlegen kan benytte e-konsultasjon og e-kontakt. E-kontakt skal benyttes for 
administrative henvendelser til kontoret, mens e-konsultasjon er dialog med fastlege om en 
kjent helseproblemstilling. 

Uklarheter for fastleger 

En av de viktigste tematikkene som dukket opp er forskjellen mellom e-konsultasjon og e-
kontakt. Det er mye uklarhet rundt hvorvidt hvilken betegnelse som skal brukes. Fastlegene 
kan endre betegnelse fra e-konsultasjon til e-kontakt og omvendt alt etter hva forespørselen 
inneholder. 

Og så er det jo dette her med hvor stor problemstillingen er. Er dette egentlig en e-konsultasjon, eller er 
det egentlig noe annet. For pasientene skiller ikke egentlig noe særlig på det i henvendelsen. Det kommer i 
hytt og pine, om det er e-kontakt, eller om det er e-konsultasjon (L2). 
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Uklarheter for pasienter 

Det er mye uklarhet også for pasientene som initierer en e-konsultasjon eller en e-kontakt, 
og ofte forstår de ikke forskjellen. Det er også forskjeller på takster og egenandeler, som kan 
bidra til at en tjeneste blir bruk i større eller mindre grad enn en annen. 

En del pasienter tar kontakt via e-kontakt. Men jeg tror de ikke tenker så mye over det, fordi de logger seg 
inn på helsenorge og ønsker å ha direkte kontakt med meg, så finnes det ikke en link hvor det står ”still 
spørsmål til legen” (L3). 

6.2.3 Vik�ge problems�llinger rundt e-konsultasjon 

Implementeringsstrategier for å få økt bruk blant pasienter 

For å få flere til å ta i bruk tjenesten, har legekontorene i pilotforsøket implementert forskjelli-
ge strategier. Mens noen legekontor har hatt en fellesstrategi, så har leger på andre legekon-
tor andre tilnærminger til disse tjenestene. 

Vi har slitt litegrann med å få folk til å ta det i bruk. Altså, vi har reklamert ganske heftig for dette her, bå-
de på nettsiden og sånn hvilepulsskjerm, og vi har laget sånne maler i brevene våre (L1). 

De (andre legene på kontoret) bruker det kanskje ikke like mye som meg, for det gjelder å informere deres 
pasienter, altså pasientlisten, om at nå finnes det på helsenorge (L3). 

Faktorer som hinder bruk av tjenesten blant fastleger 

Det kan være frykt for merarbeid som gjør at en del fastlegene er ikke veldig positive til å 
benytte e-konsultasjon. 

Frykt. […] Frykt for at det blir merarbeid (L2). 

Samordning mellom helsenorge.no og EPJ-leverandørene 

Digitale tjenester er ofte preget av utvikling av ny funksjonalitet, og e-konsultasjon er en akti-
vitet som høyst sannsynlig vil endre seg over tid. Brukere kan godt velge å ta i bruk en tje-
neste, men en systematisk planlegging av driften er nødvendig for å kunne forebygge pro-
blemer som kan føre til at brukere slutter å bruke tjenesten eller bruker den mindre. 

Helsenorge kommer med nye versjoner innimellom. Journalleverandøren kommer også med nye versjoner i 
sitt system. Og når disse systemene endrer seg, så kan det føre til at funksjonaliteten blir annerledes (L2). 

Riktig informasjon fra direktoratet 

Fastlegene som ble intervjuet mente at informasjonen de fikk var utilstrekkelig, og at util-
strekkelig informasjon skaper uklarhet rundt bruk av e-konsultasjon og e-kontakt. 

En video som beskriver hvordan denne tjenesten skal brukes. [..] Og der sier de at alle medisinske spørs-
mål, det er en e-konsultasjon. […] Det synes jeg er veldig problematisk, fordi dette fører jo da til at veldig 
mange henvendelser, som tidligere ble håndtert på telefon […] nå er blitt gradert da opp betydelig (L1). 

Hos mine pasienter velger de aller fleste å trykke på ”e-konsultasjon”. […] Men det er ikke e-konsultasjon 
de er ute etter. […] For det står ikke på hjemmesiden hos det som heter e-kontakt. […] Det står ”kontakt 
legekontoret” (L3). 

Fastleger kan ikke se hvordan pasienter bruker tjenesten i helsenorge.no 

En annen viktig problemstilling er at fastlegene ikke har muligheten til å se hvordan bruk av 
e-konsultasjon via helsenorge.no ser ut for pasientene som benytter tjenesten. En annen 
begrensning av tjenesten er at fastlegene ikke har mulighet til å legge ut informasjon om le-
gekontoret deres på helsenorge.no. Fastlegene har også opplevd problemer relatert til kom-
munikasjonen rundt pasientens registrering i systemet. 
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Tekniske problemer 

Foreløpig er det kun pasientene som kan melde inn feil i systemet til fastlegen, mens fastle-
gene ikke har noen mulighet å finne ut om det faktisk dreier seg om et teknisk problem eller 
handler om feil bruk. 

Vi leger har lyst å gi tilbakemelding. Hvordan skal vi gjøre det? Finnes det en egen kanal? Noen ganger så 
opplever vi et problem. […] ...men så klarer ikke Infodoc, altså vår EPJ, å kommunisere likevel. […] Og så 
ringte jeg til helsenorge, og de henviser til et annet telefonnummer som har med teknisk å gjøre. Ringte 
dit, så ble jeg henvist til at jeg må ta kontakt med EPJ. Altså... Du kaster ball. […] Og til slutt så gir du opp 
(L3). 

Fastlegene nevnte noen eksempler på problemer som oppsto i løpet av det siste året. Disse 
inkluderer blant annet tilgjengeligheten av timebestilling og visualisering av særnorske tegn. 

Muligheter  

Et forslag om hvordan e-konsultasjon kan forbedres er å implementere en funksjonalitet der 
fastlegene kan stenge ned e-konsultasjon i en viss periode, f.eks. når legen er bortreist eller 
ikke tilgjengelig, og der pasientene får automatisk beskjed. En slik «fraværsassistent» kan 
forhindre at pasienter blir sittende og vente på et svar som ikke kommer innen forventet tid. 

En annen idé er å kunne benytte videokommunikasjon i e-konsultasjon. Denne tjenesten vil 
ha noen fordeler i forhold til asynkron kommunikasjon. Ulempene ved en slik tjeneste vil 
være krav til båndbredde og generelle krav til sanntidskommunikasjon. 

6.3 Konklusjon  
Fastlegene er generelt fornøyd med e-konsultasjon. De synes at tjenesten er nyttig og repre-
senterer et hensiktsmessig alternativ til vanlige konsultasjoner. De er også fornøyd med sik-
kerheten og takstene. På grunn av at tjenesten ikke har vært i bruk lenge, er det vanskelig å 
konkludere hvilke pasienter og problemstillinger som e-konsultasjon er mest egnet for. 

Et av de viktigste funnene gjelder uklarheter rundt skillet mellom e-konsultasjon og e-kontakt, 
både for fastleger og pasienter, dvs når skal e-konsultasjon og når skal e-kontakt brukes. 
Dette er en viktig sak som ikke må overses om man ønsker at tjenesten blir brukt i storskala i 
fremtiden. 

Fastlegene som ble intervjuet hadde alle god erfaring med bruk av e-konsultasjoner og var 
opptatt av diskusjonen rundt hva som virker og hva som kan forbedres. Det kom flere innspill 
på problemstillinger som bør følges opp over tid, samt forslag til mulige endringer. 
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7 Digitalt innsyn i egen journal: undersøkelse av pasi-
enters bruk 

Undersøkelsen ble planlagt og gjennomført av NSE i samarbeid med prosjektet «Digitale 
pasienttjenester i nord». Analyse av resultatene og skriving av denne rapporten er utført av 
Norut med innspill fra prosjektdeltakere fra NSE. Detaljerte resultater finnes i Delrapport 3. 

7.1 Metoder 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. oktober til 21. november 2016 på helsenor-
ge.no. Alle brukere som har vært inne på tjenesten “Pasientjournal” og etterpå har gått til en 
annen side på helsenorge.no, har fått spørsmål om de vil delta. Tjenesten har kun vært til-
gjengelig for brukere i Helse Nord og Helse Vest. I tillegg ble det hentet inn befolkningsdata 
fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), både for befolkningen generelt 
og for brukere av spesialisthelsetjenesten. For å få sammenlignbare grupper, er den minste 
gruppen i befolkningsdataene satt til 16-25. 

7.2 Resultater 
Totalt er det mottatt 1037 svar. Av disse har 395 oppgitt tilhørighet til Helse Nord, 569 oppgitt 
tilhørighet til Helse Vest, og 73 sier de har vært i kontakt med begge regionene. 

Demografisk sammensetning av brukergruppen 

Den generelle tendensen er at alle aldersgrupper benytter seg av innsyn i pasientjournal. For 
brukere over 65 år er det imidlertid færre som bruker tjenesten enn hva som er pasientgrunn-
laget (brukere av spesialisthelsetjenesten) [Figur 7]. Dette kan forklares med tilgang til tek-
nologi og teknologimodenhet. Det er også verdt å merke seg at brukergruppen under 24 år 
er underrepresentert i forhold til sensus. 

Figur 7. Aldersfordeling av de som har brukt pasientjournal (søyler) (N=1037), de som bruker spesialisthelsetjenesten (rød linje) 
og den generelle befolkningen (sort linje). 

 

Bruksmønster 

Rundt en tredjedel av de som har svart på undersøkelsen oppfatter seg som regelmessige 
brukere av tjenesten [Figur 8]. Helse Nord har hatt tilgang til tjenesten ett år lengre enn Hel-
se Vest. Det er derfor en større andel som her sier at de bruker tjenesten regelmessig, og en 
mindre andel som sier de har brukt den for første gang. Det er logisk å anta at dette vil endre 
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seg for begge gruppene over tid, og at en større andel etterhvert vil bli å regne som regel-
messige brukere. 

Figur 8. Hvordan vil du betegne din bruk av tjenesten ”Pasientjournal”? (N=1037). 

 
Rundt 8% har mer enn 100 dokumenter tilgjengelig, og rundt 2% har mer enn 500. De fleste 
(58%) sier imidlertid at de har færre enn 50 dokumenter tilgjengelig. De vanligste grunnene til 
at folk ønsker innsyn er at de skal slå opp informasjon om hvilken behandling de har fått eller 
følge med på egen behandling [Figur 9]. Av de som har fått tilgang til dokumenter, deler 
37,5% dem med helsepersonell, og 24,9% deler med familie og venner. 

Figur 9. Har du gjort noe av følgende? (N=778). 

 
Brukervennlighet 

Generelt finner brukerne det lett å bruke tjenesten. Det er imidlertid 7% som sier det var 
vanskelig eller veldig vanskelig å bruke tjenesten. Kun et fåtall av disse har fått hjelp av 
andre for å benytte tjenesten (n=11), og da i all hovedsak fra venner (n=6). Det er omtrent tre 
ganger så stor sjanse for at en person over 65 år har problemer med å lagre/skrive ut doku-
menter enn for at en person under 24 år skal oppleve det samme. 

Brukerne jevnt over synes tjenesten fungerer tilfredsstillende (92,7%), og at den både gir 
dem økt oversikt (92,6%), skaper trygghet (89,7%) og sørger for at man kan forberede seg 
bedre til time (87,4%) [Figur 10]. Det er relativt mange som sier at de trodde de ville få til-
gang til enda flere dokumenter (66,8%), men dette kan også tolkes som at brukerne liker 
tjenesten, men ønsker at den skulle vært utvidet. Dette kan også skyldes at brukere med 
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navnet på tjenesten «Pasientjournal» forventer at det vil være journal fra mer enn spesialist-
helsetjenesten. Det er 58,7% som sier at det er vanskelig å forstå enkelt medisinske ord eller 
uttrykk. Det er også verdt å merke seg at det er noen brukere som påpeker tekniske svakhe-
ter: 36,5% sier det er vanskelig å forstå hva dokumentene handler om uten å åpne dem; 
32,7% sier noen dokumenter er ufullstendige; 23,6% sier de har problemer med å lagre eller 
skrive ut dokumentene. 

Figur 10. Hvor enig er du i følgende påstander? 

 
Rekruttering og videre bruk 

Rundt halvparten av brukerne (46,3%) var allerede på helsenorge.no av andre grunner når 
de fant tjenesten. De resterende brukerne kommer fra mange ulike kilder: medier, beskjed 
fra behandler/helsepersonell, og skriftlig informasjon fra behandlingssted. Et stort flertall 
(96,8%) sier de vil bruke tjenesten senere, og at de vil anbefale den til andre (89,3%). 

7.3 Konklusjon 
Den generelle trenden i undersøkelsen er at innsyn i journal fungerer. Brukerne er jevnt over 
fornøyd med nivået på tjenesten. Størstedelen av de negative kommentarene er knyttet til at 
brukerne ønsker å se flere dokumenter enn det de i dag har tilgang til. 

Til tross for at det er gruppen 24-54 år som bruker tjenesten mest i forhold til sitt forbruk av 
helsetjenester, kan man allikevel si at bruken er relativt jevn. Skjevfordelingen i forhold til 
eldre brukere er ikke større enn den man kan regne med ut fra hva man vet om eldres bruk 
av andre elektroniske tjenester, snarere tvert imot. 

Det er ingen tydelige regionale forskjeller mellom Helse Nord og Helse Vest. Imidlertid så har 
brukerne i Helse Nord benyttet tjenesten noe lengre, og det er derfor naturlig at man her fin-
ner flere faste brukere. 
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8 Digitalt innsyn i egen journal: undersøkelse av hel-
sepersonells erfaringer 

Undersøkelsen ble planlagt og gjennomført av NSE i samarbeid med prosjektet ”Digitale 
pasienttjenester i nord”. Analyse av resultatene er utført av Norut med innspill fra prosjektdel-
takere fra NSE. Detaljerte resultater finnes i Delrapport 3. 

8.1 Metoder 
I begynnelsen av desember 2016 ble en email med en link til spørreundersøkelsen sendt til 
felles e-postliste av alle ansatte i helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge, Nord-
landssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 

8.2 Resultater 
Totalt ble det mottatt 457 svar: 

• Finnmarkssykehuset - 39 svar (1,7% av 2208 ansate) 
• Universitetssykehuset Nord-Norge - 212 svar (2,3% av 9066 ansate) 
• Nordlandssykehuset - 194 svar (3,5% av 5431 ansate) 
• Helgelandssykehuset - 12 svar (0,6% av 2059 ansate) 

Generelt om bruk av pasientjournal  

I Tabell 9 og Tabell 11 er kategoriene “Ja, noen ganger” og “Ja, ganske ofte” slått sammen 
til “ja”. I Tabell 10 er kategoriene “Helt enig” og “Nokså enig” slått sammen til “enig”. Dette er 
gjort for å gjøre det enklere å fremstille tallene. Tallene bør leses rent deskriptivt. 

Tabell 9. Spørsmål om bruk av pasientjournal via helsenorge.no. 

Har du i løpet av siste år: Klinisk Administra�v 

JA JA 

fåt spørsmål fra pasienter / pårørende om pasientens innsyn i journal via helsenorge.no 36,4% 36,8% 

fåt �lbakemelding fra pasienten / pårørende om at journalen har feil eller mangler 15.4% 25,6% 

fåt henvendelser fra pasienter / pårørende der du har tenkt “Dete kunne de jo finne i journalen? 26,8% * 

opplevd at pasienter og/eller pårørende viser �l informasjon fra journalen på helsenorge.no 28,3% * 

*Spørsmålet er ikke stilt til denne gruppen. 
Det er stor enighet (71,4%) om at behandlere prinsipielt skal skrive journal uavhengig av 
pasientens innsyn, samtidig som 26,5% sier at de har endret måten de skriver på [Tabell 10]. 

Tabell 10. Spørsmål om nytte av pasientjournal via helsenorge.no. 

Er du enig i følgende påstander:  Klinisk Administra�v 

ENIG ENIG 

Jeg har merket at pasienter / pårørende er bedre orientert om diagnose, behandling eller oppfølging 21,4% * 

Jeg pleier å informere pasienter / pårørende om at de kan sjekke journalen  47,3% * 

Jeg er bekymret for at jeg må bruke mye �d på å forklare journalinnhold for pasienter / pårørende 17,5% * 

Jeg er bekymret for at jeg må bruke mye �d på å berolige pasienter / pårørende 26,6% * 

Jeg forventer at i frem�den vil flere pasienter ha grunnleggende kjennskap �l sin helse�lstand 67,5% * 

Jeg har endret min måte å skrive journal på eter at pasienter har fåt digital �lgang 26,5% * 

Prinsipielt mener jeg at behandlere skal skrive journal uavhengig av pasientens innsyn i journal 71,4% * 

Jeg ønsker å benyte pasientens �lgang �l journal i oppfølgning av pasienter 19,6% * 

*Spørsmålet er ikke stilt til denne gruppen. 
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Det eneste spørsmålet som er stilt til både klinikere og administrativt ansatte, er knyttet til 
kunnskap om informasjon om digitale pasienttjenester. Her sier 72,8% av klinikerne at de vet 
hvor denne finnes, mens 54,3% av administrativt personale påstår det samme [Tabell 11]. 

Tabell 11. Spørsmål om informasjon om pasientjournal via helsenorge.no. 

Er du enig i følgende påstander: Klinisk Administra�v 

JA JA 

I løpet av det siste året har jeg diskutert med kolleger om det er grunnlag for å nekte en pasient innsyn i 
journal 

27,2% * 

Har du det siste året fått henvendelser fra pasienter / pårørende som du har sendt videre til journalan-
svarlig eller behandler 

* 36,8% 

Vet du hvor du kan finne informasjon om digitale pasienttjenester 72,8% 54,3% 

*Spørsmålet er ikke stilt til denne gruppen. 

Holdningsforskjeller mellom helseforetak 

Den første problemstillingen er om det finnes forskjeller mellom UNN og de andre sykehuse-
ne. Bakgrunnen var at UNN over flere år har hatt en praksis der epikriser sendes til pasien-
tene innenfor somatikk samt psykisk helse og rus. Denne praksisen har ikke eksistert ved de 
andre sykehusene. Resultatene viste at det ikke var store forskjeller mellom sykehusene. 

Holdninger i somatikk og psykisk helse 

En annen problemstilling er om det er et skille mellom holdningene blant ansatte i somatikk 
og psykisk helse. Et utvalg av de mest kritiske kommentarene til pasientinnsyn i journal er 
inkludert i Delrapport 3. Det er mange kommentarer fra fagfolk innen psykisk helse. Oversik-
ten under oppsummerer forskjellene i holdninger mellom somatikk og psykisk helse [Tabell 
12]. Spørsmålsalternativene “ikke aktuelt” og “vet ikke” er her utelatt. Det er brukt en “2-
sample Students’ t-test” for testing av signifikans, og man har gått ut fra at svaralternativene 
er på intervall-nivå. Dette er gjort for lettere å kunne oppdage signifikante forskjeller. 

Tabell 12. Forskjeller i holdninger mellom somatikk (N=298) og psykisk helse (N=125). 

Spørsmål Svar Somatikk 
(95% KI) 

Psykisk helse 
(95% KI) 

p-verdi 

Har du fått tilbakemeldinger fra pasienter 
om feil i journalen? 

1 - nei 
2 - Ja, noen ganger 
3 - Ja, ofte 

1.53 
(1.10 - 1.20) 

1.22 
(1.12 - 1.32) 0.260 

Har du opplevd at pasienter og/eller pårø-
rende viser til informasjon fra journalen? 

1 - nei 
2 - Ja, noen ganger 
3 - Ja, ofte 

1.25 
(1.20 - 1.31) 

1.43 
(1.28 - 1.48) 0.013 * 

Jeg er bekymret for at jeg må bruke tid til å 
forklare journalinnhold. 

1 - helt enig 
2 - nokså enig 
3 - nokså uenig 
4 - helt uenig 

3.23 
(3.09 - 3.38) 

3.09 
(2.86 - 3.32) 0.295 

Jeg er bekymret for at jeg må bruke mye tid 
på å berolige pasienter 

1 - helt enig 
2 - nokså enig 
3 - nokså uenig 
4 - helt uenig 

3.00 
(2.85 - 3.15) 

2.75 
(2.51 - 2.98) 0.071 

Jeg har endret min måte å skrive journal på 

1 - helt enig 
2 - nokså enig 
3 - nokså uenig 
4 - helt uenig 

3.24 
(3.11 - 3.36) 

2.70 
(2.49 - 2.90) <0.000 * 

Prinsipielt mener jeg man må skrive journal 
som tidligere 

1 - helt enig 
2 - nokså enig 
3 - nokså uenig 
4 - helt uenig 

1.82 
(1.70 - 1.94) 

2.06 
(1.88 - 2.24) 0.028 * 

Jeg har diskutert med kolleger om det er 
grunnlag for å nekte en pasient innsyn 

1 - nei 
2 - Ja, noen ganger 
3 - Ja, ofte 

1.17 
(1.12-1.23) 

1.72 
(1.58 - 1.86) <0.000 * 

*p-verdi < 0.05. 
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Hele 43,9% av ansatte innenfor psykisk helse sier at de har endret måten de skriver journal 
på som følge av at pasientene har fått tilgang til journalen på helsenorge.no. Det tilsvarende 
tallet for ansatte innenfor somatikken er 23,6%. Denne forskjellen er signifikant. 

Det er 77,4% innenfor psykisk helse og 83,0% innenfor somatikken som mener at man skal 
skrive journal som tidligere uavhengig av om pasienten har innsyn i journalen. Denne for-
skjellen er ikke signifikant.  

Det er noe vanligere innenfor somatikken at pasientene viser til informasjon de har funnet i 
journalen sin (25,4% vs 18,4%). Forskjellen er relativt liten, men signifikant. Det viktige i den-
ne sammenheng er imidlertid å merke seg at det er flest somatikere som får journalspørsmål 
fra pasientene. Det er derfor liten grunn til å tro at stor pågang fra pasienter er grunnen til at 
klinikere innen psykisk helse er skeptisk til pasientinnsyn. 

Problematikken angående om man skal nekte pasienter innsyn, er imidlertid mye mer rele-
vant innenfor psykiatrien. Totalt 60,0% av det kliniske personalet sier at de det siste året har 
diskutert med en kollega om en pasient skal nektes innsyn. For somatikken er tallet 15,2%. 

47,4% av klinikerne innen psykisk helse ved Nordlandssykehuset sier de er enige i påstan-
den om at de har endret sin måte å skrive journal på, mens det tilsvarende tallet for UNN er 
30,8%. Funnet støttes derimot til dels opp av de kvalitative dataene, hvor det kan se ut som 
om de mest negative utsagnene kommer fra Nordlandsklinikken.  

Holdningsforskjeller mellom leger og sykepleiere 

En siste problemstilling er om sykepleiere har et annet syn på innsyn i journal enn le-
ger/psykologer/psykiatere (omtalt som “leger” i teksten under). Bakgrunnen er at selv om 
man i praksis har hatt rett til innsyn i sykepleiejournal, har det ikke vært vanlig å sende ut 
denne delen av journalen. 

Det er tydelige forskjeller mellom profesjonene. Mens 15,1% av sykepleierne sier de er be-
kymret fordi de må bruke mye tid på å berolige pasienter etter at de har lest journalen på 
nett, er det 37,8% av leger/psykologer som sier det samme (p<0.000). Det er ulike måter å 
tolke dette resultatet på. En tolkning kan være at sykepleierne er mer positive (på pasiente-
nes vegne) til innsyn. En alternativ tolkning kan imidlertid være at mange har oppfattet 
spørsmålet til å omhandle tidsbruk rundt det å berolige pasienter. Sykepleiere kan dermed i 
større grad oppfatte dette som en del av sin jobb. 

Mens 37,8% av legene sier at de har endret måten de skriver journal på, er det kun 24,8% av 
sykepleierne som har endret dette (p=0.045). En av forklaringene på dette kan være at sy-
kepleiejournalen fortsatt er å anse som mindre interessant for pasientene. Innsyn i denne 
journalen endrer dermed ikke i så stor grad sykepleiernes arbeidshverdag. 

8.3 Konklusjon 
I tolkningen av resultatene bør man legge stor vekt på de kommentarene som er gitt til skje-
maet. Det er her spesielt mange negative kommentarer til innsyn i journalen innenfor psykisk 
helse og rus. Denne negative holdningen til pasienters innsyn i journalen for psykiske helse 
er betydelig mindre ved UNN enn ved Nordlandssykehuset. Sammenligningen er gjort fordi 
sykehusene har omtrent samme størrelse, og samme pasientsammensetning, men UNN har 
en lengre historie med å gjøre epikrise for psykisk helse tilgjengelig for pasientene, og var 
pilot for digital tilgang til journal, med ett års “forsprang” på de andre HF-ene i regionen.  
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