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Bakgrunn 
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 
å utrede og foreslå innretning på en utprøvning av triageringsverktøy for e-konsultasjon hos fastlege. 
Som en del av dette oppdraget er Nasjonalt senter for e-helseforskning bedt om å bidra med en 
hurtig forskningsoppsummering om triage i fastlegeordningen.  

Tematikk for hurtigoppsummeringen 
Hurtigoppsummeringen skal gi kunnskap om verktøy som kan hjelpe fastleger til å få en mer effektiv 
arbeidssituasjon og om mulig sortere, prioritere, triagere pasienter til riktig nivå gjennom  

1) Nettbaserte selvhjelpsløsninger, hvor du som innbygger blir opplyst om helsesituasjonen 
din, og kan gjøre et informert valg uten å måtte kontakte helsevesenet, eksempelvis 
internettbaserte helseportaler som Helsenorge.no. 

2) Verktøy eller løsninger som sorterer innbyggere som har bedt om helsehjelp:  
a. Løsninger som samler inn informasjon om helseproblem og symptomer før 

konsultasjon og sorterer pasienten til rett nivå og konsultasjonsform i helsevesenet. 
Rett nivå kan være videokonsultasjon, e-postkonsultasjon, faktisk oppmøte hos 
fastlege, sortering til oppmøte på nivå «under» fastlege: helsesøster, eventuelt 
legesekretær. 

b. En annen del av sorteringen er at pasienten får møte rett nivå til rett tid, for 
eksempel fastlege akuttime, eller fastlege om tre uker.  

3) Vil en forhåndsrapportering av symptomer, for eksempel med utgangspunkt for å sortere 
pasienten til riktig nivå, kunne effektivisere individuell diagnostisering og gi høyere kvalitet 
på konsultasjonen? 

Metode 
Metode og søketermer er beskrevet i vedlegg. 

Begrensninger og presiseringer 
- Hurtigoppsummeringen presenterer kunnskap fra vitenskapelige publikasjoner og rapporter. 

Vi har brukt en søkestrategi med omfang tilpasset tilgjengelig tid og ressurser. Vi har ikke 
vurdert kvaliteten på de inkluderte studiene/rapportene. 

- Vi presenterer erfaringer med triagering eller sorteringer som omfatter kontakt med eller 
bruk av et IKT-verktøy.  

- Erfaringene er hovedsakelig fra land med organisering av helsetjenesten som kan 
sammenlignes med fastlegeordningen i Norge og/eller hvor erfaringer vurderes å ha 
overførbarhet til norsk primærhelsetjeneste. 

- Vi ser på studier og verktøy for sykdommer hvor diagnosen ikke er stilt. Verktøy som 
beskriver selvhjelp for og/eller oppfølgning av kroniske sykdommer finnes det mye litteratur 
om, men disse har vi ikke inkludert i vår oppsummering. Vi viser heller til oppsummeringer 
gjort spesifikk om avstandsoppfølgning.  

- I det strukturerte søket har vi kun inkludert studier fra 2009 og senere, da vi tror at både 
teknologi og innbyggernes bevissthet rundt teknologi har endret seg kraftig de siste 10 
årene. Vi har inkludert enkelte eldre artikler der innholdet er vurdert fortsatt aktuelt. 



   
 

   
 

Introduksjon 
En rapport levert av Ernst & Young på bestilling fra Stortinget konstaterer at fastlegeordningen er 
under press etter at fastleger de siste årene har fått en markant økning i arbeidsmengde (1). 

Norske pasienter oppgir at de er fornøyd med fastlegens faglige dyktighet, men ikke fornøyd med 
tilgjengeligheten til fastlegen (2).  Pasientene mener fastlegene bør bli lettere tilgjengelige både 
digitalt og via telefon. Det beskrives en situasjon hvor “...nesten hver tredje pasient oppgir at de må 
vente mer enn to dager ved behov for å få time raskt og 36 % at de vanligvis må vente mer enn en 
uke for å få en time når behovet ikke er akutt”. De oppgir videre at det føles som fastlegen ikke har 
nok tid til dem når de er i konsultasjonen. 

Vi har undersøkt om triagering kan effektivisere fastlegeordningen og om det finnes beskrevne 
løsninger som kan avlaste fastlegene, samtidig som pasientene får et bedre tilbud? 
Oppsummeringen tar utgangspunkt i rapporter og vitenskapelige artikler.  

Funn 

Nettbasert selvhjelp 
Fastlegekrisen kan gjøre at pasienter ikke får den hjelpen de trenger eller ønsker seg - når de vil ha 
den. Dette vil kunne gi en økt etterspørsel etter tilgjengelig informasjon utenfor fastlegekontoret, og 
det er da viktig at pålitelig og god helseinformasjon er lett tilgjengelig (3). Vi vet at flere og flere 
søker etter helseinformasjon på nett (4). Godt informerte pasienter som kjenner på mestringsfølelse 
i forbindelse med egen helse, er et mål i seg selv på steget mot langsiktig god helse og færre 
ulikheter i helsetilbudet (5). 

Vi driver alle triagering når vi kjenner oss syke. Ved sykdom vil mange forsøke å diagnostisere seg 
selv ved hjelp av informasjon de finner på nett og deretter ta et valg om å ringe lege, legevakt eller 
forsøke å hjelpe seg selv til å bli frisk.  

Pålitelig og tilgjengelig informasjon på nett vil være en viktig faktor ved innføring av et 
traigeringsverktøy for pasienter med et helseproblem, da et av alternativene i et slikt verktøy kan 
være å oppfordre pasienter til å hjelpe seg selv. Sammen med denne oppfordringen bør det henvises 
til et trygt sted med helseinformasjon, hvor pasienten kan stole på den informasjonen som gis (6).  

Når og hvordan søker pasienter på internett? 

Vi vet at pasienter tyr til internett for lett tilgjengelig tilgang til informasjon om helse, men at de 
fortsatt stoler mest på legen sin for klinisk ekspertise og erfaring. Det er sprikende resultater for når 
pasienter søker etter helseinformasjon. Flere studier viser at internett brukes for å søke etter 
tilleggsinformasjon og for å fylle ut informasjonen om diagnose etter et besøk hos fastlegen, altså 
som et supplement til fastlegen, ikke en erstatning (3, 7).  En studie av van Riel viser at pasienter 
søker på internett før de går til legen og at dette gir en bedre forståelse av symptomer og diagnoser 
(4). Helseinformasjon på nettet brukes da for å forberede seg til konsultasjon og vil ikke skyldes 
mangel på tillit til legen. Pasientene mister heller ikke tillit til legen etter å ha funnet informasjon på 
nett.  Flere studier ser på hvordan informasjon kan hjelpe de med kroniske sykdommer. Kronisk syke 
pasientene bruker internett for å sjekke informasjon gitt av helsepersonell, søke etter alternative 
behandlinger og forstå sin situasjon bedre (6). 

En liten studie fra England viser at det kan være vanskelig å søke etter helseinformasjon på nett: 53% 
av de spurte pasientene har opplevd å bekymre seg for kvaliteten på informasjonen de tilegner seg 
fra internett angående helse, 30% syns det tar mye krefter å finne informasjon og 24% syns det er 



   
 

   
 

vanskelig å forstå informasjonen de finner (8). Informasjonen på nett må kommuniserer ut så den 
treffer alle pasienter, avhengig av deres helsetilstand, individuelle kontekst, hvor de er i 
pasientreisen og hvilket nivå de har på sitt engasjement rundt helse. Det må utvises fleksibilitet når 
innbyggere informeres, og det er viktig at tilgang til informasjon ikke begrenses til et enkelt medium, 
formidlet gjennom kun en kanal (7). Ved at vi kjenner pasientens oppførsel og mønster i søken etter 
informasjon, er det enklere å få ut riktig informasjon til riktig pasient (3).  Vi må legge til rette for at 
de med lav helsekompetanse også forstår informasjonen som deles, og har mulighet til å forstå 
informasjonen (7).  

Den nasjonale nettportalen NHS (tidligere NHS Choices) 

En rapport fra NHS Primary Care Foundation spurte over 5000 fastleger om de mente at noen av 
konsultasjonene de hadde gjennomført var unødvendige eller kunne vært løst på en annen måte. Til 
sammen oppga de at 27% av konsultasjonene kunne vært unngått av ulike grunner. Rundt 16% av 
konsultasjonene kunne ifølge fastlegene vært mer effektivt løst ved at pasienten hadde blitt sendt til 
noen andre i helsesystemet: noen andre i primærhelseteamet, helsesøster «care navigator, peer 
coach, health trainer» eller lignende. Av disse 16 % ble ca. 5 % oppgitt å være konsultasjoner som 
kunne vært løst av farmasøyt på apotek og/eller selvhjelp (9). 

Statlige helseressurser på nett som NHS Choices (Storbritannia) inneholder lett tilgjengelig og 
pålitelig informasjon som hjelper innbyggerne til selvhjelp. Det kommuniseres høy tilfredshet av 
brukerne av nettsiden (10). I en undersøkelse blant brukere av NHS oppgir 80% at det de finner mest 
verdifullt ved bruk av nettsiden er kvalitetssikret informasjon om symptomer eller tilstanden sin, 54 
% oppgir at det er mest verdifullt å få hjelp til å bestemme om de skal besøke sin fastlege, 39 % vil 
lære mer om behandlingsalternativer og 34 % søker etter hjelp til å forstå informasjon som er gitt 
under en konsultasjon (10).  

Det er undersøkt om god helseinformasjon på internett kan gjøre at færre går til fastlege En studie 
blant brukere av NHS Choices nettside undersøkte om helseinformasjon på nett kunne redusere 
antall fastlegekonsultasjoner. 33 % svarte at de trodde søket deres på NHS Choices reduserte deres 
bruk av legetimer. Samme spørsmål ble spurt til pasienter som satt på venterommet på legekontoret 
og ventet på å komme inn til legen. Av disse trodde 18 % at informasjon gjennom pålitelige nettsider 
kunne redusere bruken av fastleger. (10).  

Triageringsløsninger 

Aktiv triagering av pasienter i primærhelsetjenesten er ikke noe nytt. Pasienter kan ringe medisinsk 
nødtelefon eller legevaktstelefon for å få råd eller hjelp hele døgnet. De sluses så til passende 
omsorgsnivå etter en medisinsk vurdering av helsepersonell. På dagtid er fastlegekontor bemannet 
med enten sykepleier eller helsesekretær, som fyller en lignende rolle (11, 12). Disse ivaretar en mer 
eller mindre formell triageringsfunksjon i tett eller løst samarbeid med leger på kontoret. Det kreves 
systematisk arbeid over tid for å bygge opp kompetanse på triagering (13). Derfor er det viktig å 
være oppmerksom og ta vare på den betydelige kompetansen vi allerede har på legekontorene.  
 
Erfaringer har vist at man kan lage mer formaliserte triageringsystemer som ivaretar pasientene på 
en god måte, men ikke at de nødvendigvis fungerer bedre enn tradisjonell sortering. I 2014 ble det 
publisert en stor kontrollert studie om telefontriagering i England (14). Studien inkluderte 20990 
pasienter fra 42 allmenlegekontor. Pasienter som ringte inn og ba om time ble enten triagert av lege 
eller sykepleier som brukte et elektronisk beslutningsstøtteverktøy, eller etter helsesekretær eller 
sykepleiers skjønn som før. Det ble ikke påvist noen effektiviseringsgevinster i 



   
 

   
 

intervensjonsgruppene som benyttet beslutningsstøtte til triageringen. Verktøyet klarte ikke å 
identifisere de som kunne behandles på lavere omsorgsnivå med høy nok spesifisitet og dette gjorde 
at mange pasienter som ble forsøkt hjulpet på lavt omsorgsnivå måtte kalles tilbake til normale 
timer. Kombinert med tiden som gikk med til å triagere ved hjelp av verktøyet gikk vinningen opp i 
spinningen.  
 
Selv om det er gjort mye forskning på telefontriagering er det stor usikkerhet knyttet til effekter på 
pasientsikkerhet, fordelingseffekter og kostnadseffektivitet. I en systematisk litteraturgjennomgang 
fra 2016 fant man at funn var sprikende eller usikre for nesten alle endepunkter (13). Man ser at 
nytten av telefontriagering er svært sensitiv for eksterne betingelser. Hver undersøkelse må derfor 
forstås som en test av et spesifikt triageringssystem brukt for et spesifikt formål under spesifikke 
betingelser. Selv mellom land med relativt sammenlignbare helsetjenester kan slike betingelser 
variere mye. Entydige svar for hvordan “telefontriagering” fungerer kan derfor ikke gis.  

 
Symptomsjekker 
Beskrivelse av symptomsjekker 

Symptomsjekkere er spesialiserte programmer som forsøker å finne ut hva som feiler pasienten med 
utgangspunkt i pasientens rapporterte symptomer (15, 16). Dataprogram som stiller diagnoser er 
ikke noe nytt. Allerede i 1974 ble det beskrevet et program som kunne skille akutt 
blindtarmsbetennelse fra uspesifikke mageplager med høyere treffsikkerhet enn leger (17). Kliniske 
beslutningsstøttesystemer er i mange tilfeller vist å fungere godt, og blir mer og mer vanlig i klinisk 
praksis (18). Mens mange kliniske beslutningsstøttesystemer tar utgangspunkt i spesifikke 
problemstillinger (“Har pasienten akutt blindtarmsbetennelse?” eller “Har pasienten blodpropp i 
foten?”) forsøker symptomsjekkere å finne rett diagnose med utgangspunkt i generelle 
symptombilder (“magesmerter” eller “hevelse i ben”). Symptomsjekkere er ofte implementert som 
nettsider, men kommer også som apper for mobiltelefoner. Generelt tilbyr symptomsjekkere en 
grenseflate der bruker kan fylle inn sine symptomer og ofte får man spørsmål med tilknyttede 
svaralternativer å velge mellom. Man blir gitt nye tilpassede spørsmål helt til systemet enten stille en 
diagnose eller gir opp. Alternativt finnes det automatiserte chatte-tjenester som gir større 
muligheter for å rapportere symptomer som fritekst (19). Ofte vil symptomsjekkerens foreslåtte 
diagnoser listes opp etter sannsynlighetsgrad, sammen med en anbefaling for hva pasienten kan 
gjøre videre. Pasienten kan da f.eks. rådes å ringe medisinsk nødnummer, kontakte legevakt eller 
evt. fastlege. Alternativt kan det gis råd for hvordan antatt tilstand kan behandles uten å involvere 
helsevesenet. Symptomsjekkere er på få år blitt svært populære. Nasjonale og private aktører 
rapporterer i dag millioner av brukere (20-23). 

Manuell triagering gjort av høyt kvalifisert personell er ressurskrevende. Om en datamaskin kunne 
gjort denne jobben ville det åpenbart vært nyttig. På lang sikt kunne man også drømt om digitale 
symptomsjekkere som triagerer bedre enn mennesker. Symptomsjekkere kan analysere 
sykehistorier uten fordommer når det gjelde kjønn, utseende og sosioøkonomisk status. I tillegg kan 
de ha et sterkere beslutningsgrunnlag å jobbe med ettersom pasienter i noen situasjoner har lettere 
for å dele sykehistorien sin med datamaskiner (24, 25). Gode symptomsjekkere kunne bidratt til å 
forbedre ressursutnyttelsen i helsevesenet generelt. Samtidig kan dårlige symptomsjekkere 
forårsake overforbruk av helsetjenester og/eller påføre skade for den enkelte pasient.  
 
Hvor gode er symptomsjekkere? 



   
 

   
 

Hvorvidt det er en god eller dårlig ide å bruke symptomsjekkere for å triagere pasienter avhenger av 
hvor godt eller dårlig de fungerer.  

I flere undersøkelser har man testet symptomsjekkeres diagnostiske presisjon opp mot kunstige 
pasienthistorier. Symptomsjekkere blir matet med symptomer forenelig med klassiske 
sykdomspresentasjoner. Deretter ser man om de har funnet rett diagnose, og om de gir gode 
triageringsråd i de tilfeller der det tilbys. Generelt har man funnet at diagnostisk treffsikkerhet er lav, 
og at triageringsråd som gis er relativt risikoaverse [28]. Samtidig er det stor forskjell mellom de 
beste og dårligste systemene. De dårligste systemene klarer i noen undersøkelser bare å finne rett 
diagnose eller triageringsråd i ca. 1/3 av tilfellene [15]. Til sammenligning klarer de beste systemene 
å treffe rett i opp mot 70-80% av tilfellene. Av spesiell interesse er evalueringer av et system kalt 
“Babylon symptom checker”. I to artikler beskrives systemet å prestere like godt eller bedre enn 
leger, men ingen av disse artiklene har gått gjennom fagfelle-vurdering. Studiene er lovende, men 
foreløpig av for lav kvalitet til at det kan konkluderes rundt effektivitet (26, 27).   

For å optimalisere treffsikkerhet vil symptomsjekkere ofte bygge på en sannsynlighetsmodell som 
tar høyde for hvor vanlige sykdommer er i befolkningen generelt. Slike algoritmer vil naturlig helle til 
å tro at pasienter har vanlige sykdommer. Dette fordi en klassisk presentasjon av en svært sjelden 
sykdom ofte vil være sjeldnere enn en atypisk presentasjon av en vanlig sykdom. Symptomsjekkere 
presterer derfor bedre når de brukes av unge og friske pasienter som sannsynligvis har vanlige 
sykdommer (15, 28, 29). Samtidig er alvorlige men sjeldne sykdommer ofte de man er mest opptatt 
av å fange opp. I virkeligheten tilpasses derfor utredning og behandling ikke bare etter hva som er 
mest sannsynlig, men også etter hva som er viktigst å ikke gå glipp av. Noen symptomsjekkere er stilt 
inn slik at de velger ut den mest alvorlige diagnosen de ikke klarer å utelukke. Dette vil kunne øke 
pasientsikkerheten, men påvirker også systemets spesifisitet og nytteverdi (30).  

Ikke alle symptomsjekkere dekker alle typer sykdommer. Om de kun kan brukes for avgrensede 
problemstillinger kan de likevel være nyttige fordi noen sykdommer står for en relativt stor andel av 
det totale pasientvolumet. For eksempel er en symptomsjekker som bare dekker luftveisinfeksjoner 
vist å kunne avlaste fastleger noe (31). Jo mindre kompleksitet man trenger å ta høyde for, jo lettere 
er det å lage effektive systemer. I dag er det slik at de fleste tilgjengelige symptomsjekkere har som 
grunnleggende antagelse at pasienten kun har én diagnose. Multisyke pasienter har ofte komplekse 
symptombilder påvirket av flere underliggende tilstander. De sykdomsspesifikke retningslinjene 
mange symptomsjekkere er basert på vil i slike situasjoner være mindre relevante (32). Dette er et 
stort problem fordi de multisyke utgjør en stor og viktig pasientgruppe (33).  

I 2017 ble det gjennomført et piloteringsprosjekt for symptomsjekkere i 4 regioner i England. Det 
underliggende beslutningsstøtteverktøyet for telefontriagering i England ble gjort tilgjengelig på nett 
sammen med 3 andre systemer. De fire systemene ble til sammen gjort tilgjengelig for 7.53 millioner 
innbyggere. Foreløpig er kun et utkast av den ferdige rapporten tilgjengelig (21, 34). I utkastet kan 
man lese at pasienter som brukte symptomsjekkere ble triagert til et lavere omsorgsnivå 
sammenlignet med de som ringte inn på telefon. Samtidig var det tegn som tydet på at disse to 
gruppene ikke var direkte sammenlignbare. Resultater fra spørreundersøkelser viste at mange 
brukte symptomsjekkerne på nett hvis de selv opplevde at de ikke hadde behov for akutt helsehjelp. 
Om de allikevel ble anbefalt av triageringsverktøyet å oppsøke akutt hjelp valgte mange derfor å 
ignorere dette rådet.  

Det er mangel på studier fra primærhelsetjenesten hvor symptomsjekkere testes i noe som minner 
om reelle kliniske situasjoner. Erfaringer fra utlandet tyder på at pasienter er villige til å ta i bruk 



   
 

   
 

slike systemer, men at det er usikkerhet knyttet til viktige endepunkter som pasientsikkerhet, 
kostnadseffektivitet og fordelingseffekter (29).  

Symptomrapportering før konsultasjon  
For å bli triagert på nett må pasientene rapportere inn sine symptomer. Kan denne rapportering 
også komme til nytte i andre sammenhenger, som i konsultasjonen mellom fastlege og pasient?  

E-konsultasjon 

Ved bruk av e-konsultasjon vil det være nyttig om pasienten på forhånd rapporterer inn 
symptomene sine slik at legen kan vurdere beste konsultasjonsform. Vi har funnet få studier som 
undersøker symptomrapportering før e-konsultasjon. I forkant av e-konsultasjon i eConsult, må 
pasientene fylle ut et online-skjema (35). Ansvarlig lege kan så triagere pasienten til en passende 
konsultasjonsform basert på informasjonen pasienten legger inn. Tekniske utfordringer gjorde det 
vanskelig å få til en online toveis-konsultasjon i denne studien. Legene hadde valget mellom å se 
pasienten på legekontoret, ta en telefonkonsultasjon, eventuelt gi (ny) resept eller helseinformasjon. 
Systemet er pilotert flere steder i Storbritannia, men er ikke vist å spare inn tid for leger (36, 37).  

I en pilotstudie fra USA rapporterte pasienter inn en strukturert sykehistorie i forkant av en e-
konsultasjon.  Leger opplevde at dette gjorde det lettere å behandle forespørsler fordi sykehistorien 
ble lettere tilgjengelig og også mer komplett. Dette førte til at de sjeldnere trengte å ta kontakt med 
pasienten for å få utfyllende informasjon (38).  

Deling av helseinformasjon med legen 

Studier viser også at pasienter er villige til å dele informasjon med legen i forkant av en konsultasjon 
(8, 39-41).  I de fleste studiene vi har funnet er det brukt nettbrett i venterommet, men det varierer 
hvilken informasjon pasientene legger inn og hvordan den brukes videre. For eksempel ba Foucher-
Urchye et al pasientene registrere livsstilsdata (kosthold, stress, trening, depresjon, søvnproblemer, 
etc) (41). Denne informasjonen ble koblet med kliniske data fra journalen og kunne brukes som 
beslutningsstøtte i forebyggende helsehjelp. Studien viste at pasientenes gjennomføringsevne i 
forbindelse med livsstilsråd var lav på lengre sikt. 

De fleste pasientene rapporterte tilbake at verktøyene kan ha positiv effekt på egen helse og at 
legene får en bedre forståelse for deres helse (8, 41). De fleste legene meldte også tilbake at 
pasientene tok godt imot verktøyet og at pasientenes involvering i egen helse økte.  

Selv om både pasienter og leger er positive til verktøy for konsultasjonsforberedelse har de også 
uttrykt noen bekymringer, blant annet til personvern, brukervennlighet hos utvalgte pasientgrupper 
(eldre, dårlig syn, språk, etc) og økt press på de ansatte (8, 40). Pasientene mente også at en slik 
løsning ikke kunne erstatte informasjon gitt dem direkte av lege eller annet helsepersonell. 

I de fleste studiene vi har funnet, er det brukt nettbrett for å innhentes symptomer mens pasienten 
venter på å komme inn til legen. En undersøkelse der tilfeldig utvalgte personer har fått spørsmål 
om hvordan de som pasient vil foretrekke å rapportere sine symptomer svarer de fleste at de ville 
valgt et verktøy de allerede bruker mye i hverdagen, som e-post og smarttelefon (39). 

Pasientens prioritering av helseplager 

En konsultasjon vil kunne bli bedre dersom pasienten på forhånd har tenkt gjennom og prioritert 
sine plager og får fram hva som er viktigst å behandle i konsultasjon. Dette gjelder uavhengig av 
konsultasjonsform. I én studie er det utviklet et verktøy der pasienter, mens de sitter i venterommet, 



   
 

   
 

kan prioritere hva som er viktigst for dem å ta opp med legen (42, 43). Målet med studien var å se 
om bedre kommunikasjon med legen kunne gi bedre kvalitet på helsetjenesten hos pasienter som av 
ulike grunner tidligere ikke hadde fått god nok helsehjelp. Før konsultasjonen ble pasientene bedt 
om å prioritere én til to punkter fra en liste av 6 kategorier, i tillegg fikk de mulighet til å utdype i et 
fritekstfelt.  Sammenlignet med kontrollgruppen var disse pasientene bedre forberedt til timen, men 
over tid var det ingen forskjell i kvaliteten på helsetjenestene i de to gruppene fikk (42, 43).  

I en lignende studie fra 2017 ble pasienter med kroniske sykdommer i forkant av konsultasjon bedt 
om å fylle ut hvilke tema de ønsket å diskutere med legen (44). Denne informasjonen ble koblet med 
den elektroniske journalen. Pasientene syntes de kommuniserte bedre med legen og at de fikk 
diskutert de problemstillingene de syntes var viktige. Legene opplevde at en slik agenda var til nytte 
for å planlegge konsultasjonen. Lee et al understreker at det er viktig at en slik agenda ikke blir for 
omfattende (44).  

Konklusjon 
Denne hurtige kunnskapsoppsummeringen beskriver erfaringer med triagering i fastlegetjenesten, 
beskrevet i vitenskapelig litteratur og grålitteratur.  

Digital triagering er et felt i rask utvikling. Det finnes i dag eksempler på at slike systemer kan være 
nyttige. Likevel er det fortsatt ikke nok kunnskap til å konkludere hvordan triageringsverktøy 
påvirker viktige endepunkter som kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og fordeling av 
helseressurser. Innføring av slike systemer i helsevesenet er komplekse intervensjoner som i stor 
grad påvirkes av eksterne faktorer.  Forberedelse til konsultasjon i form av symptomrapportering 
fører til bedre kommunikasjon med helsevesenet, men det er ikke gjort mye eller dyptgående 
forskning på feltet. Da helsesystem og demografiske og kulturelle ulikheter er store mellom land, ser 
vi at mange av resultatene vi finner fra utlandet er vanskelig å overføre til norske forhold.  

Det anbefales å gjennomføre større studier eller piloter som kan besvare de viktigste utfordringene 
før en beslutter å implementere triageløsninger i primærhelsetjenesten. 
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Vedlegg 1: Metodebeskrivelse 
Søket ble gjort i to faser. I første fase søkte vi etter litteratur som beskriver erfaringer med IKT-
verktøy som hjelper fastleger som beskrevet i tematikken. I fase to søkte vi etter litteratur om de 
løsningene vi fant i fase én og løsninger vi allerede kjente til som sorteringsverktøy for 
fastlegeordningen. I tillegg har vi søkt etter artikler som siterer allerede inkluderte artikler, samt 
gjennomført usystematiske søk i vitenskapelige databaser og kilder for grålitteratur.  
 
Resultater fra søk 
Til sammen ble 1473 abstract vurdert for relevans etter søkene i fase 1 og 2. Vi valgte å inkludere 
109 artikler for videre lesning av fulltekst. Det er i tillegg tatt inn artikler/rapporter og annen 
grålitteratur funnet gjennom usystematiske søk og siteringssøk.  Til sammen har vi endt opp med å 
inkludere 44 artikler og rapporter i oversikten. 
 

Fase 1: Søk med søketermer 
Det er søkt i PubMed, Medline og Embase, i tillegg til Google og Google Scholar. 

Søketermene i gruppe 1, 2 og 3 ble hver og en søkt i kombinert med søkegruppen “Web-baserte 
løsninger” OG “Fastlege/primærhelsetjeneste”. 

Gruppe 1: 

triage OR "Electronic triage” OR etriage OR "e-triage" OR "Computerized self-triage" OR "web-based triage" OR "Self 
triage" OR "self-triage" OR "Triage system*" OR "Triage tool*" OR Symptom checker* OR "Diagnostic online tool*" OR 
"Health resource* on the web" OR "web-based healthcare service*" OR "Online diagnosis" OR "self-diagnosis” OR "self 
diagnosis" OR "self assessment" OR "Self-assessment tool*”OR "self-awareness tool*" OR "self-care advise tool*" OR "self-
management tool*" OR Self-referral OR "Symptom-related site*" OR "Patient education" OR "access to information" OR 
"online support system*"  

Gruppe 2: 

“gatekeeper” OR "computerized self-triage" OR "electronic triage" OR etriage OR "e-triage" OR "self-triage" OR triage OR 
"triage tool*" OR "triage system*" OR "web-based triage" 

Gruppe 3: 

"assessment of symptom*" OR "patient decision making" OR "patient report" OR "report by patient"  OR self-
disclosure[MeSH Terms]) OR self-report[MeSH Terms]) OR "reporting health indicators" OR Symptom assessment[MeSH 
Terms]) OR "pre-consultation" OR "prior to consultation" OR "pre-report" OR "consultation report" OR "electronic 
symptom reporting" OR "reporting symptoms electronically" OR "structured symptom reporting"] “self-anamnesis" 

Web-baserte løsninger: 

["cell phone*" OR "mobile phone*" OR "mobile*" OR Digital* OR electronic* OR interactive OR online OR on-line OR 
mobile application[MeSH Terms] OR internet[MeSH Terms] OR Web OR "web-based" OR "internet-based" OR internet OR 
"ICT tool" OR "technological tool" OR "digital tool” ] 

Fastlege/primærhelsetjeneste: 

AND [physician, family[MeSH Terms] OR physician, primary care[MeSH Terms]) OR general practitioner[MeSH Terms] OR 
"Family physician*" or "general physician*" or "general practitioner*" or "family doctor*" or "primary care doctor*" or 



   
 

   
 

"primary care physician*" or "primary care provider*" or "primary doctor*" or "primary physician" OR care, primary 
health[MeSH Terms] OR "Primary care" OR "primary health care" OR "primary health*"] 

 

Fase 2: Søk på systemer 

Større systemer 

• moet ik naar de dokter  (“Should I see a doctor?”)  
• NHS, herunder NHS Choices 
• NHS111 online 
• 1177.se 
• eConsult 
• Klinik (Finland)/ Klinik Healthcare Solutions UK Limited 
• Sundhed.dk 
• Collabodoc 
• Doctrin 
• Visibacare 
• Confrere 

Symptomsjekker 

• MayoClinic Symptom Checker 
• Healthline Symptom Checker 
• MedlinePlus  
• EverydayHealth.com  
• WebMD symptom checker 
• Babylon Diagnostic and Triage System  
• The Isabel Symptom Checker 
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