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Sammendrag 
Prosjektet ‘Elektronisk tilgang til pasientjournal’ (INNSYN) skal utvikle og pilotere 

tjeneste for elektronisk innsyn i egen journal via portalen Helsenorge.no. Prosjektet har 

gjennomført to piloter på Universitetssykehuset Nord-Norge for å klargjøre storskala 

innføring av innsyn i journal til alle i hele Helse Nord. Den første piloten omfattet en 

liten gruppe testpasienter som fikk tilgang til hele sin journal ved UNN og som ble 

intervjuet i etterkant. Pilot fase 2 omfattet 479 selvrekrutterte testpasienter som fikk 

tilgang til sin journal fra 10.10.2014 som er datoen som UNN har satt for automatisk 

tilgang til journal.  

 

I alt 479 personer deltok i pilot fase 2 og 319 (67 %) svarte på undersøkelsen, 67 % 

kvinner og 33 % menn. I alt 38 % av respondentene hadde helsefaglig utdanning eller 

arbeidet i helsesektoren. Dette ga ikke særlig utslag i svarene om forståelse av innhold i 

journal noe som kan tyde på god kvalitet på journalene. 5 % som ikke hadde brukt 

tjenesten pga. problemer med innlogging eller at de ikke fant fram til tjenesten, og 2 % 

fordi de ikke hadde hatt tid.  

 

16 % hadde ingen dokumenter i dokumentoversikten til ‘Min pasientjournal’. Noen 

testbrukere trodde de skulle få tilgang til journal fra fastlege, fysioterapi og tannlege, og 

noen hadde bare journal i forbindelse med fødsel, og hadde dermed ingen dokumenter i 

sin elektroniske journal fordi føde-barseljournalen ikke er integrert med 

journalsystemet Dips. Noen meldte seg som testpasient fordi de ville ‘sikre seg’ 

elektronisk tilgang til sin journal i eventuell fremtidig kontakt med 

spesialisthelsetjenesten. Dette er en utfordring med selvrekrutterte pilotbrukere. Vi 

mener likevel at gruppen testbrukere er såpass stor at vi har et godt grunnlag for å 

videreutvikle og skalere tjenesten. 

 

Tilbakemeldingene på ‘Min pasientjournal’ var overveiende positive: 99 % ville bruke 

tjenesten videre og 95 % ville anbefale den til andre. Dette må forstås ut fra at 

testbrukerne i utgangspunktet var motiverte til å bruke tjenesten og at 

sammenlikningsgrunnlaget er en nåsituasjon der det ikke finnes elektronisk tilgang til 

helseopplysninger. De kritiske kommentarene dreide seg primært om at testbrukerne 

hadde forventninger om at de ville få se flere dokumenter. 

 

Den største utfordringen er å forbedre ytelse slik at tjenesten håndterer journaler med 

mange dokumenter. Videre vil prosjektet jobbe med å vise flere dokumenttyper og gi 

bedre informasjon til brukerne om hva de kan forvente av tjenesten.  
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Ordliste/forkortelse 
 

DIFI  Direktoratet for forvaltning av IKT 
FIN  Finnmarkssykehuset 

HSYK  Helgelandssykehuset 
IS-Forum  Helse Nords Informasjonssikkerhetsforum 

NLSH  Nordlandssykehuset 
NST  Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

NUIT  Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren 
PLO-meldinger  Meldinger sendt til/fra pleie-og omsorgstjenesten 

SKDE  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
TSD  Tjeneste for sensitive data (ved UiO) 
UiO  Universitetet i Oslo 

UNN  Universitetssykehuset Nord-Norge 
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1.  Innledning 
Denne rapporten er skrevet av prosjektleder Tove Sørensen og ansvarlig for oppfølging 

og støtte til brukere av tjenesten ‘Min pasientjournal’ pilot UNN fase 1 og 2, Per 

Schrader. Det er mange som har bidratt med design og kvalitetssikring av spørreskjema, 

observasjon av brukere og tilbakemelding på rapporten: Erlend Bønes, Ragnhild 

Varmedal, Eva Skipenes, Monika A Johansen, Frank Larsen og Eli Arild, alle NST.  Stor 

takk til Arnfinn Hykkerud Steindal i SKDE som har bidratt med profil av brukerne av 

spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Spørsmålene om helsetilstand er hentet fra 
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tidligere kartlegginger av e-helse i Norge og den europeiske undersøkelsen ‘e-health 

trends’, 2005-2008.1 

2. Bakgrunn 
Prosjektet ‘Elektronisk tilgang til pasientjournal’ (INNSYN) ble vedtatt av 

styringsgruppen for Helse Nord IKT 10. april 2014 og satt i gang umiddelbart. Det 

overordnede målet er todelt: (i) Pasienter skal i større grad bli en aktiv partner for 

ivaretakelse av egen helse, ‘patient empowerment.’ (ii) Virksomheten skal tilby en 

kvalitativt bedre helsetjeneste. Prosjektet skal utvikle og pilotere tjeneste for 

elektronisk innsyn i egen journal via portalen Helsenorge.no.  I 2015-2016 vil tjenesten 

skalere til flere helseforetak i Helse Nord samt utvide til flere pasientrettede tjenester 

med bl.a. elektronisk timeavtale og sikker dialog mellom pasient og helsepersonell. 

Prosjektet eies av Helse Nord RHF. Alle fire helseforetak og Helse Nords 

Informasjonssikkerhetsforum (IS-forum) er representert i prosjektet, i tillegg til 

tillitsvalgte, Helse Nord IKT, Helsedirektoratet og DIPS ASA. INNSYN er på listen over 

prioriterte prosjekter i 2015 i NUITs nasjonale handlingsplan for e-helse (2014-2016)2. 

 

  

                                                        
1 http://telemed.no/e-helse-i-norge-2013.5333271-247951.html og 
http://www.telemed.no/index.php?id=275869  
2 http://helsedirektoratet.no/it-helse/ehelse/nuit/Documents/Prioriteringer%20NUIT%202015.pdf  
 

http://telemed.no/e-helse-i-norge-2013.5333271-247951.html
http://www.telemed.no/index.php?id=275869
http://helsedirektoratet.no/it-helse/ehelse/nuit/Documents/Prioriteringer%20NUIT%202015.pdf
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Prosjektet består av seks faser: 

Fase 0: Helsenorge Prototype design (avsluttet 25. april)  

Fase 1: Pilot pasientinnsyn for utvalgte pasienter i produksjon (25. 11.14-20.2.15) 

Fase 2: Utvide tjenester og skalere til ca 500 pasienter (1.1-15.5.2015) 

Fase 3: Ytterligere utvide antall tjenester (1.1.15-1.12.16) 

Fase 4: Planlegge foretaksvise mottaksprosjekt med regional støtte (1.8.14-1.6.15)  

Fase 5: Gjennomføre foretaksvise mottaksprosjekt for hver tjeneste (1.9.15-1.12.16) 

Fase 6: Avslutningsfase (1.10.16-1.2.17) 

 

Prosjektet har gjennomført to piloter på Universitetssykehuset Nord-Norge. Formålet 

med dem var å klargjøre storskala innføring av innsyn i journal til flere foretak i hele 

Helse Nord. Den første piloten omfattet en liten gruppe testpasienter som fikk tilgang til 

hele sin journal ved UNN og som ble intervjuet i etterkant. Pilot fase 2 omfattet inntil 

500 selvrekrutterte testpasienter som fikk tilgang til sin journal fra 10.10.2014 som er 

datoen som UNN har satt for automatisk tilgang til journal. Denne rapporten 

oppsummerer tilbakemeldingene på tjenesten fra testpasientene i prosjektets fase 1 og  

3. Metode 

3.1 Fase 1 (5-30 pasienter) 
Pasienter ved Hjerte-og lungeavdelingen ved UNN ble invitert av sin behandler til å teste 

tjenesten ‘Min pasientjournal’.  Inklusjonskriterier for å delta i pilot 1 var at pasienten 

var over 16 år, hadde journal ved UNN og hadde gyldig innloggingsmekanisme (BankID, 

Buypass, Commfides).3  

 

Pasienten undertegnet samtykkeskjema som ble scannet og lagt inn i journalen, se 

vedlegg 8.1. Behandler eller journalarkivet åpnet så opp pasientens journal. Deltakere 

ble manuelt registrert i to elektroniske registre, det ene i Helse Nord-IKT (Patient 

Gateway), det andre på Helsenorge.no. Pasientene fikk tilgang i tre puljer for å kunne 

undersøke fortløpende hvordan tjenesten virket: 5 fikk tilgang i siste uke av 

november, 12 medio desember og 4 i uke 2 i 2015. Pasientene fikk se en liste over alle 

sine journaldokumenter. Brukeren kunne åpne og lagre dokumenter i lista med mindre 

disse var på et teknisk format som systemet ikke kunne vise, f.eks. kunne ikke bilder, 

laboratoriesvar, røntgensvar, henvisning, PLO-meldinger vises i denne fasen. I denne 

første versjonen fikk brukeren feilmelding på dokumenter som ikke kunne vises. Alle 

som hadde fått tilgang til tjenesten ble kontaktet over telefon og spurt om erfaringene 

med tjenesten etter en utarbeidet sjekkliste, se vedlegg 8.2. Alle testpasientene ble 

forsøkt oppringt tre ganger.  

                                                        
3
 https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no 

https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no
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3.2 Pilot UNN fase 2 (inntil 500 pasienter)  
Testpasienter til pilot fase 2 ble rekruttert åpent via sosiale medier gjennom en 

Facebook-kampanje til alle over 30 år i UNNs opptaksområde, og via nettsidene til UNN 

og Helse Nord.4 Inklusjonskriterier for å delta i pilot 2 var som for pilot 1: Pasienten var 

over 16 år og hadde etablert gyldige innloggingsmekanisme for å kunne signere 

samtykke og logge på helsenorge.no (BankID, Buypass, Commfides).5  I tillegg måtte 

pasienten ha en journal ved UNN fra 10.10.2014. Dette var datoen som UNN hadde satt 

for automatisk elektronisk innsyn i journal: alt før denne datoen var satt som ‘ikke 

tilgjengelig for pasienten’ (default), alt etter denne datoen var åpent for pasienten. I 

denne versjonen av tjenesten var ca 90% av journaldokumentene på et format som 

teknisk kunne vises. Pasientene registrerte seg og samtykket til å delta i piloten ved 

bruk av elektronisk id, se figur 1 og vedlegg 8.3 og 8.4. Pasientene fikk se en liste over 

sine journaldokumenter datert etter 10.10.2014. Videre kunne brukeren åpne 

dokumenter i lista med mindre disse var på et teknisk format som systemet ikke kunne 

vise, som f.eks. røntgensvar, henvisning, og meldinger fra pleie- og omsorg. Disse 

dokumentene var heller ikke klikk-bare.  Dersom testbrukeren hadde 

journaldokumenter som var eksplisitt nektet innsyn i, ble disse ikke vist i 

dokumentoversikten.  

 

 
Figur 1.Rekruttering av testpasienter gjennom UNN.no, Helse-Nord.no og respektive FB-sider.  Registrering og 
samtykkeskjema ble gjort på TSD-UiO. 

Prosjektet brukte en portal ved Universitetet i Oslo som er spesielt opprettet for 

forskningsprosjekt som registrerer helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. 

Denne portalen ble brukt til å registrere samtykke og lagre kontaktinformasjon til 

testbrukerne. Brukerregisteret ved Helse Nord IKT ble daglig oppdatert med nye 

brukere som hadde registrert seg ved UiO-portalen. Brukerregisteret ved helsenorge.no 

ble automatisk oppdatert en gang i døgnet. Testpasienter fikk en e-post og tekstmelding, 

                                                        
4
 http://www.unn.no/aktuelt/500-pasienter-tester-na-min-pasientjournal-article127867-10106.html 

http://www.helse-nord.no/elektronisk-tilgang-til-pasientjournal/500-pasienter-tester-na-min-pasientjournal-
article127867-36262.html 
 
5
 https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no 

http://www.unn.no/aktuelt/500-pasienter-tester-na-min-pasientjournal-article127867-10106.html
http://www.helse-nord.no/elektronisk-tilgang-til-pasientjournal/500-pasienter-tester-na-min-pasientjournal-article127867-36262.html
http://www.helse-nord.no/elektronisk-tilgang-til-pasientjournal/500-pasienter-tester-na-min-pasientjournal-article127867-36262.html
https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no
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med påloggingsinformasjon til helsenorge.no om lag to døgn etter registrering, se figur 

2.  

 

 

Figur 2. Registrering av testpasient i tjenesten. Informasjon til testbruker når tilgang er gitt. 

 

3.2.1 Survey pilot fase 2 

Spørreskjema ble utviklet av prosjektet med fokus på brukernes konkrete erfaringer 

med tjenesten, se vedlegg 8.5. Spørsmål om helsetilstand er identisk med tidligere 

undersøkelser som NST har gjennomført, den siste ‘e-helse i Norge 2013’6. Skjema ble 

kvalitetssikret av en gruppe forskere, prosjektmedarbeidere ved NST og en pilotpasient 

fra fase 1. Spørsmålene ble laget i Nettskjema7 og svarene ble lagret på sikker server ved 

UIO TSD (Tjeneste for sensitive data). Svarene ble eksportert til Excel som ble brukt til å 

lage figurer, grafer og frekvenstabeller. Kommentarene (åpne spørsmål) ble 

gjennomgått og kategorisert av forfatterne. 

3.3 Brukerstøtte 
Prosjektet opprettet et dedikert mobilnummer og e-post som testpasientene i fase 1 og 2 

kunne bruke. Det ble opprettet egen support-logg for inngående henvendelser og 

utgående informasjon. Spørsmål om teknisk innlogging ble videresendt til 

helsenorge.no/DIFI. Konkrete spørsmål om journal f.eks. dersom pasienten ikke fant 

dokumenter i oversikten, ble videresendt til journalarkivet ved UNN. Noen spørsmål om 

tjenesten ble sendt til prosjektets e-post, og noen få (11) henvendelser kom via den 

nasjonale tjenesten 800Helse.  

                                                        
6
 Sørensen T, Andreassen HK, Wangberg SC: e-helse i Norge 2013. NST-rapport 1-2014. http://telemed.no/e-

helse-i-norge-2013.5333271-247951.html  
7 https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/ 

http://telemed.no/e-helse-i-norge-2013.5333271-247951.html
http://telemed.no/e-helse-i-norge-2013.5333271-247951.html
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/
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3.4 Godkjenning 
Alle data er anonymisert og behandlet konfidensielt. Personvernombudet ved UNN ble 

informert om undersøkelsen.8 Han er godt kjent med prosjektet gjennom 

informasjonssikkerhetsforums deltakelse i prosjektet. Da evalueringen er en del av 

pilotprosjektet, var det ikke nødvendig å søke om godkjenning.  

4. Resultat pilot UNN Fase 1  
Pilotpasientene til denne fasen ble rekruttert i september-oktober 2014. På grunn av 

tekniske problemer med den første versjonen av tjenesten, ble ‘Min pasientjournal’ først 

tilgjengelig 25. november 2014. Det tok det derfor opptil åtte uker fra rekruttering til de 

første testpasientene fikk tilgang til tjenesten. Totalt 36 personer testet løsningen i fase 

1. Denne gruppen bestod av 21 pasienter ved Hjerte- og lungeavdelingen (HLA) ved 

UNN og 15 personer som ble spesielt rekruttert av prosjektet til teknisk test, 

observasjon, test av ulike journaltyper, etc. Disse brukerne fikk i prinsippet tilgang til 

hele sin journal, dvs. de dokumentene hun/han ville fått utlevert ved henvendelse til 

foretaket, så langt dette var teknisk mulig å vise. De fleste prøvesvar, røntgenbilder, 

meldinger, fødejournal og henvisning er eksempler på dokumenter som ikke var teknisk 

mulig å vise i pilot fase 1. 

 

 
Figur 3. Aldersfordeling på testpasienter N=21 totalt antall, n=9 intervjuede testpasienter. 

De første brukerne var eldre, 15 over 51 år, jf. Figur 3 Flere hadde en omfattende 

journal. Dette førte til en del problemer (systemet ‘hang’), slik at journalarkivet måtte 

begrense tilgangen til flere av pasientene for at de skulle få opp dokumentlista i 

journalen sin. Fordi disse pasientene fikk tilgang til hele sin journal, var det flere 

dokumenttyper som ikke kunne åpnes. Helsenorge.no returnerte feilmeldinger: ‘Teknisk 

feil. Forsøk igjen seinere’, som var en uheldig formulering siden noen feil ikke ville bli 

rettet i løpet av pilotperioden. En midlertidig løsning på dette, ble å fjerne lenken til 

dokumenter som ikke var teknisk mulig å vise. 

                                                        
8 E-post fra Eva Skipenes, IS-forums representant i prosjektet (18.03.2015). 
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Tabell 1. Rekrutterte testpasienter (N=43) fordelt i 2 grupper. Testpasienter som vi vet har vært aktive og deltatt i testing 
og testpasienter vi ikke fikk kontakt med (missing) 

Testpasientgruppe Rekruttert Deltatt i 
testing 

Missing 

Hjerte- og lungeklinikken UNN 21 11 10 
Prosjektdeltagere og interessenter (NST/Hdir/DIPS/HN-
ikt/UNN) 

22 11 9 

Totalt 43 22 21 
 

 

Prosjektet fikk kontakt med totalt 11 av de 21 testpasientene som var rekruttert fra 

hjerte og lungeklinikken. Ni av disse hadde benyttet løsningen og ble intervjuet. De 

resterende 12 personene fikk vi ikke kontakt med etter tre forsøk på telefon. Fordi det 

gikk såpass lang tid fra rekruttering til tjenesten ble tilgjengelig, kan helsetilstanden til 

disse testpasientene ha endret seg betydelig. Tilbakemeldingen fra de brukerne vi fikk 

kontakt med, tydet på at det i tillegg til problemet med stor journal, også var problemer 

med å finne fram på Helsenorge.no og noe forvirring rundt ‘Min pasientjournal’ og 

‘kjernejournal’ som er en egen tjeneste på Helsenorge.no der behandler og innbygger 

kan legge inn og se kritisk informasjon. Noen testpasienter brukte bankID på mobil som 

ikke er godkjent av DIFI for helseopplysninger, og måtte derfor bestille ‘vanlig’ bankID 

for å kunne bruke tjenesten. Dette kan også ha gjort at noen falt fra. 

 

Testpasientene i denne fasen var behjelpelig med feilsøking og testing av tjenesten. 

Noen testpasienter ble kontaktet flere ganger fordi de hadde problemer med løsningen 

(stor journal).  

5. Resultat: Pilot UNN fase 2 
I løpet av 18 dager (i perioden fra 20/3 til 6/4) ble i alt 479 personer rekruttert til å 
prøve ut tjenesten.  
 
 
Tabell 2.  Tabellen viser oversikt over mottatte samtykker for fase 2. 

Antall samtykker mottatt totalt 485 

Dobbelt-registreringer 3 

Registrert feil epost  1 

Interne brukere 2 

Antall aktive brukere i fase 2 totalt 479 

 
De fleste (368) ble rekruttert via Facebook, se fig. 4. Prosjektet valgte å stoppe 
rekruttering før maks antall på 500, slik at det ville være mulig å ta inn nye testpersoner 
dersom det var behov for dette (spesielle test- eller demonstrasjonsbehov). 
Testpasientene ble fortløpende registrert i brukerregistret og fikk melding via sms og e-
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post innen to virkedager om at ‘Min pasientjournal’ var tilgjengelig. Prosjektet hadde 
kun mulighet til å sjekke at registrerte personer var 16 år eller eldre, ikke om de hadde 
journal med dokumenter etter 10.10.14.  

 

I perioden 9. april til 12. mai hadde prosjektet 35 henvendelser pr. telefon, 21 pr. sms og 

31 pr. epost. Det ble i tillegg sendt ut e-poster og sms ved registrering til hver bruker 

med   tilgangs- og påloggingsinformasjon9.  

 

 
Figur 5. Antall samtykker levert pr. dag i rekrutteringsperioden. 

 

Prosjektet kontaktet testpasienter pr. e-post 14 dager etter at de hadde fått tilgang til 

tjenesten. E-posten inneholdt en lenke til spørreskjema for evaluering av tjenesten. 

Deltakere som ikke svarte, ble purret inntil to ganger i løpet perioden som 

undersøkelsen pågikk; første gang åtte dager etter at invitasjonen var sendt og deretter 

fem dager før undersøkelsen ble avsluttet 11. mai.  

                                                        
9 Se vedlegg Informasjon og samtykke og Nettskjema for informasjon og samtykke.  
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Figur 4. Svar på spørsmålet "Hvor fikk du informasjon til å delta i dette prosjektet fra?" N=479. Det var mulig 

å krysse av for flere svar-alternativer. 555 avkrysninger totalt. 
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Figur 6. Invitasjon og svar på evaluering av tjenesten (x=tid, y=besvarte evalueringsskjemaer/dato). 

Spørsmål 2 til og med 8 ble bare stilt til de personene som faktisk hadde brukt tjenesten 

og som hadde journaldokumenter i sin oversikt, se vedlegg 9.5. Denne gruppa har fått 

navnet ‘med dokumentliste’ i tabeller og figurer. Spørsmål 14 (Hvor har du hatt 

time/vært innlagt siden10. oktober 2014?) er ikke rapportert da dette spørsmålet ble 

endret underveis (fra obligatorisk til valgfritt spørsmål), og vi vet positivt at noen 

respondenter ‘fant på’ et svar her for å komme videre i spørreskjemaet.  

5.1 Bakgrunn  
I alt 319 (67 %) personer svarte på undersøkelsen, 67 % kvinner og 33 % menn (tabell 
3, figur 7). I alt 38 % av respondentene hadde helsefaglig utdanning eller arbeidet i 
helsesektoren. I denne gruppen var kjønnsfordelingen 86 % kvinner og 14 % menn 
(figur 7). Om lag halvparten (157) var under 45 år, se fig 8. I Helse Nord er 
kjønnsfordelingen blant pasienter 54% kvinner og 46 % menn (SKDE 2013).  Her er 
32% i aldersgruppen 16-45 år10.  
 
Halvparten av respondentene rapporterte at de hadde god eller nokså god helse (tabell 
5, figur 10). I alt 55 % oppgir at de har vært hos lege 1-5 ganger i løpet av det siste året 
(Figur 10). Dette spørsmålet gikk bare til de som hadde vært hos lege siste år. 22 svar er 
‘missing’. 
 
Alle svar er kontrollert for helsefaglig bakgrunn og er rapportert på spørsmål der dette 
er relevant.  
 
  

                                                        
10 Andelen pasienter under 45 år er 47% i Helse Nord. Aldersgruppen under 16 år er ikke med i evaluering 
av ‘Min Pasientjournal’.  
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Tabell 3. Antall deltakere i evaluering av tjenesten. 

Antall samtykker mottatt totalt 485 
 Dobbelt-registreringer 3 
 Antall registrert med feil epost 1 
 Interne brukere 2 
 Antall utsendte invitasjoner 479 
 Deltatt i evalueringen 319 67 % 

Ikke deltatt 166 33 % 

 
 
Tabell 4. Respondenter fordelt på kjønn og helsefaglig bakgrunn, N=319. Gruppene «helsepersonell» (n=121) og «ikke 
helsepersonell» (n=198) baserer seg på spørsmål 13 «Har du helsefaglig utdanning og/eller arbeider du i 
helsesektororen?». Sammenstilt med tall fra SKDE 2013 (N=186 237) Kjønnssammensetning for pasienter i Helse Nord. 

      
 SKDE 2013 Alle Ikke helsepersonell Helsepersonell  
 Ant %   Ant % Ant % Ant %  

Mann 85 361 46 % 104 33 % 87 44 % 17 14 %  

Kvinne 100 876 54 % 215 67 % 111 56 % 104 86 %  

 186 237 100 % 319 100 % 198 100 % 121 100 %  

         
 
 
 

 
Figur 7. Respondenter fordelt på kjønn og helsefaglig bakgrunn, N=319, målt mot tall fra SKDE 2013 N=186 237). 
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Figur 8. Aldersfordeling i gruppene «med dokumentliste» (n=245) og «alle» (N=319). 

 
 

 
Figur 9. Sammenstilling av aldersfrekvenser fra Evaluering Innsyn og tall fra SKDE (Alderssammensetning for pasienter 
bosatt i opptaksområdet for, behandlet ved sykehus i, Helse Nord RHF i 2013). 

 
 

 
Figur 10. Spørsmål «Ca. hvor mange ganger har du oppsøkt lenge siste år?». Figur viser antall legebesøk for alle med 
dokumentliste (n=245) og for alle som svarte på undersøkelsen (N=319). 
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Tabell 5. Spørsmål «Hvordan er helsen din stort sett?». Tabellen viser gruppene «Alle» (N=319), «med dokument-liste» 
(n=245) og en gruppe for de som «ikke fikk prøvd tjenesten» n=74.  . 

     
 Alle Med dokument-liste ikke prøvd tjenesten  
 Ant % Ant % Ant %  

Svært god 45 14 % 32 10 % 13 4 %  

God 121 38 % 89 28 % 32 10 %  

Middels 97 30 % 80 25 % 17 5 %  

Dårlig 46 14 % 36 11 % 10 3 %  

Svært dårlig 4 1 % 2 1 % 2 1 %  

Vet ikke / ønsker ikke å 
svare 

6 2 % 6 2 % 0 0 %  

 319 100 % 245 77 % 74 23 %  

        
 
 
 

 
Figur 11. Viser svarkategorier fra spørsmålet «Hvordan er helsen din stort sett?»  fordelt i gruppene "med dokument-
liste" (n=245) og "ikke prøvd tjenesten" (n=74). 

5.2 Tilgang og omfang 
I alt 319 personer (92 %) hadde fått opp tjenesten ‘Min pasientjournal’, og 245 personer 
(77 %) hadde journaldokumenter i sin liste (figur 12) og svarte dermed på alle 
spørsmålene om tjenesten. I tabeller og figurer er denne gruppen (N=245) kalt ‘med 
dok-liste’. I alt 50 personer (16 %) hadde logget inn på tjenesten, men hadde ingen 
dokumenter i lista. I alt 238 personer (56 %) hadde under ti dokumenter i sin liste, 98 
(40 %) hadde mellom 10 og 50) og kun 9 personer (4 %) hadde mer enn 50 dokumenter 
(tabell 7).  
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Figur 12. Viser dokument-listen slik den fremkommer på Helsenorge.no.  

 

Tabell 6. Spørsmål «Har du prøvd tjenesten ‘Min pasientjournal’ på ‘Helsenorge.no’ og fått opp liste over dine 
journaldokumenter?». Tabellen viser frekvenser for svaralternativer i to grupper. «Alle respondenter» N=319 og «Uten 
helsepersonell» n=193.  

    
 Alle respondenter Uten helsepersonell  
 Ant % Ant  %  

Ja, jeg fikk opp en liste over mine dokumenter 245 77 % 149 77 %  
Ja, men jeg hadde ingen dokumenter i listen 50 16 % 33 17 %  

Nei, jeg har ikke hatt anledning til å prøve tjenesten 7 2 % 6 3 %  
Jeg har forsøkt, men hadde problemer med å logge inn 8 3 % 0 0 %  

Jeg har forsøkt, men fant ikke tjenesten "Min pasientjournal" 
på "Helsenorge.no" 

9 3 % 5 3 %  

 319 100 % 193 100 %  
      
 

 

 
Figur 13. Bruk av tjenesten fordelt på gruppene, alle (N=319) og personer uten helsebakgrunn (n=193). 
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Tabell 7. Spørsmål «Omtrent hvor mange journaldokumenter hadde du i dokumentlista?». Tabellen viser gruppen 
«Alle med dok-liste» (N=245) og gruppen «Uten helsepersonell» (n=149).  

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  

 Ant % Ant %  

Under 10 138 56 % 83 56 %  

Mellom 10 og 50 98 40 % 62 42 %  

Over 50 9 4 % 4 3 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

 
 
Tabell 8. Spørsmålet «I denne testfasen skal du ha fått tilgang til journaldokumenter som er godkjent etter 
10.10.2014 ved UNN. Var det noen dokumenter du ikke fant i oversikten?». Tabellen viser gruppene «Alle med 
dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149).  

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  

 Ant % Ant %  

Ja 33 13 % 20 13 %  

Nei 152 62 % 88 59 %  

Vet ikke 60 24 % 41 28 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

 
 

De fleste (96%) syntes ikke det var for mange dokumenter i journaloversikten (Tabell 

9). 

 
Tabell 9. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg synes det var for mange dokumenter». Tabellen viser 
gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 196 80 % 113 76 %  

Nokså uenig 38 16 % 29 19 %  

Nokså enig 2 1 % 2 1 %  

Helt enig 3 1 % 2 1 %  

Ikke aktuelt 6 2 % 3 2 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

 
 
De fleste (85%) svarte at de fant de dokumentene de forventet å finne (tabell 18). Det 

var imidlertid 53% som svarte at de hadde forventninger om å få tilgang til flere 

dokumenter (Tabell 11). 
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Tabell 10. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg fant de dokumentene jeg forventet å finne». Tabellen 
viser gruppene «Alle med dokument-liste» n=245 og «Uten helsepersonell» (n=149). 

 

  

 
Tabell 11. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg trodde jeg skulle få tilgang til flere dokumenter». 
Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 61 25 % 29 19 %  

Nokså uenig 46 19 % 34 23 %  

Nokså enig 44 18 % 26 17 %  

Helt enig 85 35 % 54 36 %  

Ikke aktuelt 9 4 % 6 4 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

  

De fleste (81%) hadde forsøkt å åpne dokumentene i lista (Tabell 12).  
 
Tabell 12. Spørsmål "Omtrent hvor mange journaldokumenter forsøkte du å åpne?". Tabellen viser gruppene «Alle 
med dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  

 Ant % Ant %  

Alle 146 60 % 87 58 %  

De fleste 51 21 % 34 23 %  

Over halvparten 20 8 % 11 7 %  

Under halvparten 9 4 % 5 3 %  

Noen få 17 7 % 10 7 %  

Ingen 2 1 % 2 1 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

   

 

Det syntes ikke å være noe problem å finne fram til tjenesten på Helsenorge.no (Tabell 
13). I alt 67% syntes feilmeldingene var forståelige (Tabell 14).  

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 14 6 % 8 5 %  

Nokså uenig 19 8 % 12 8 %  

Nokså enig 41 17 % 25 17 %  

Helt enig 168 69 % 102 68 %  

Ikke aktuelt 3 1 % 2 1 %  

 245 100 % 149 100 %  
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Tabell 13. Spørsmål «Hvordan var det å finne fram til tjenesten ‘Min pasientjournal’ etter innlogging på 
Helsenorge.no?». Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  

 Ant % Ant %  

Veldig enkelt 116 47 % 71 48 %  

Ganske enkelt 117 48 % 73 49 %  

Vanskelig 11 4 % 5 3 %  

Veldig vanskelig 1 0 % 0 0 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

   

 
Tabell 14. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg synes feilmeldingene var informative». Tabellen viser 
gruppene «Alle med dokument-liste» (n=103) og «Uten helsepersonell» (n=71) korrigert for «ikke aktuelt»  

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 16 16 % 10 14 %  

Nokså uenig 17 17 % 13 18 %  

Nokså enig 36 35 % 23 32 %  

Helt enig 33 32 % 25 35 %  

 102 100 % 71 100 %  

      

 

5.3 Forståelse: Innhold av tjenesten 
De fleste respondentene (95 %) syntes det var enkelt å forstå oversikten (Figur 12) med 

journaldokumenter (Tabell 15). Ut fra oversikten og tittel på dokumentene var det kun 

17 % som mente det var problematisk å forstå hvor en hadde vært (Tabell 16 og Tabell 

17). 

 
Tabell 15. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg synes oversikten (listen med journaldokumenter) var 
lett å forstå». Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  

 Ant % Ant %  

Helt uenig 8 3 % 3 2 %  

Nokså uenig 4 2 % 2 1 %  

Nokså enig 27 11 % 19 13 %  

Helt enig 206 84 % 125 84 %  

Ikke aktuelt 0 0 % 0 0 %  

 245 100 % 149 100 %  
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Tabell 16. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Ut fra listen med journal-dokumenter synes jeg det var 
vanskelig å se hvor jeg hadde vært». Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten 
helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste uten helsepersonell  

 Ant % Ant %  

Helt uenig 104 42 % 66 44 %  

Nokså uenig 43 18 % 32 21 %  

Nokså enig 18 7 % 11 7 %  

Helt enig 13 5 % 11 7 %  

Ikke aktuelt 67 27 % 29 19 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

  

 

Tabell 17. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Ut fra listen med journal-dokumenter synes jeg det var 
vanskelig å se hvor jeg hadde vært». Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=178) og «Uten 
helsepersonell» (n=120), korrigert for "ikke aktuelt". 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  

 Ant % Ant %  

 Helt uenig 104 58 % 66 55 %  

Nokså uenig 43 24 % 32 27 %  

Nokså enig 18 10 % 11 9 %  

Helt enig 13 7 % 11 9 %  

 178 100 % 120 100 %  

      

  

 

I alt 68% mente at titlene på dokumentene var forståelige (Tabell 18).  

 
Tabell 18. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg synes det var vanskelig å forstå hva de ulike 
dokumentene handlet om uten å åpne dokumentet». Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og 
«Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 79 32 % 40 27 %  

Nokså uenig 88 36 % 56 38 %  

Nokså enig 53 22 % 40 27 %  

Helt enig 21 9 % 11 7 %  

Ikke aktuelt 4 2 % 2 1 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

 

 

 

De fleste (91%) forstod det meste av det de leste (tabell 19), mens 49% også mente det 

var enkelt å forstå medisinske ord og uttrykk (tabell 20 og Figur 14).  
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Tabell 19. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg forstod det meste av det jeg leste». Tabellen viser 
gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 8 3 % 4 3 %  

Nokså uenig 10 4 % 9 6 %  

Nokså enig 82 33 % 57 38 %  

Helt enig 141 58 % 77 52 %  

Ikke aktuelt 4 2 % 2 1 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

  

 
Tabell 20. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg syntes det var vanskelig å forstå noen medisinske ord 
eller uttrykk». Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 57 23 % 17 11 %  

Nokså uenig 63 26 % 40 27 %  

Nokså enig 76 31 % 53 36 %  

Helt enig 48 20 % 38 26 %  

Ikke aktuelt 1 0 % 1 1 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

  

 

 
Figur 14. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg syntes det var vanskelig å forstå noen medisinske ord 
eller uttrykk». Figuren viser gruppene «Alle med dokument-liste» n=(245) og «Uten helsepersonell" (n=149). 
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Respondentene syntes ikke det var et problem at flere journaldokumenter handlet om 

samme hendelse (tabell 20).  

 
Tabell 20. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg syntes det var forvirrende at noen dokumenter 
omhandlet samme hendelse (undersøkelse, behandling, kontroll, osv.)». Tabellen viser gruppene «Alle med 
dokument-liste» (n=245) og «Uten helsepersonell (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 141 58 % 77 52 %  

Nokså uenig 53 22 % 41 28 %  

Nokså enig 19 8 % 12 8 %  

Helt enig 9 4 % 7 5 %  

Ikke aktuelt 23 9 % 12 8 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

 

 

Det syntes ikke å være et stort problem at ‘forfatter’ av dokumentet ikke var samme 
person som den testpasienten hadde møtt (tabell 21).  

Tabell 21. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg synes det var forvirrende at ikke ‘forfatter’ av 
dokumentet var den personen jeg hadde møtt.». Tabellen viser gruppene «Alle med dokument-liste» (n=245) og «Uten 
helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 119 49 % 65 44 %  

Nokså uenig 55 22 % 41 28 %  

Nokså enig 31 13 % 19 13 %  

Helt enig 10 4 % 9 6 %  

Ikke aktuelt 30 12 % 15 10 %  

 245 100 % 149 100 %  

      

  

5.4 Tilfredshet 
Pilotbrukerne syntes tjenesten fungerte tilfredsstillende (94%) og 99% ville bruke 

tjenesten seinere (Tabell 19 og Tabell 20).  
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Tabell 19. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Alt i alt synes jeg tjenesten fungerte tilfredsstillende». 
Tabellen viser gruppene «Alle med dok-liste» (n=245), «ikke helsepersonell» (n=149) og «helsepersonell» (n=96). 

     
 Alle ikke helsepersonell helsepersonell  
 Ant % Ant % Ant %  

Helt uenig 6 2 % 1 1 % 5 5 %  

Nokså uenig 5 2 % 4 3 % 1 1 %  

Nokså enig 61 25 % 41 28 % 20 21 %  

Helt enig 168 69 % 101 68 % 67 70 %  

Ikke aktuelt 5 2 % 2 1 % 3 3 %  

 245 100 % 149 100 % 96 100 %  

        
  

 
Tabell 20. Spørsmål «Tror du at du vil bruke ‘Min pasientjournal’ seinere?». Tabellen viser gruppene «Alle med dok-
liste» (n=245), «ikke helsepersonell» (n=149) og «helsepersonell» (n=96). 

     
 Alle ikke helsepersonell helsepersonell  
 Ant % Ant % Ant %  

Ja 242 99 % 146 98 % 96 100 %  

Nei 0 0 % 0 0 % 0 0 %  

Vet ikke 3 1 % 3 2 % 0 0 %  

 245 100 % 149 100 % 96 100 %  

        
 

 

Denne versjonen av tjenesten hadde ikke noen ‘knapp’ eller menyvalg for å lagre 
dokumenter lokalt, men dette kunne gjøres ved å skrive til f.eks pdf. I alt 84% av 
brukerne fikk lagret dokumentet når en korrigerer for de dette ikke var aktuelt for 
(tabell 23 og tabell 24).  

Tabell 21. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg synes det var enkelt å lagre dokumentene». Tabellen 
viser gruppene «Alle med dok-liste» (n=245) for gruppen «Uten helsepersonell» (n=149). 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 15 6 % 7 5 %  

Nokså uenig 3 1 % 1 1 %  

Nokså enig 30 12 % 20 13 %  

Helt enig 67 27 % 45 30 %  

Ikke aktuelt 130 53 % 76 51 %  

 245 100 % 149 100 %  
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Tabell 22. Spørsmål «Hvor enig er du i følgende påstand? Jeg synes det var enkelt å lagre dokumentene». Tabellen 
viser gruppene «Alle med dok-liste» (n=115) for gruppen «Uten helsepersonell» (n=73) uten kategorien «ikke aktuelt». 

    

 Alle med dok-liste Uten helsepersonell  
 Ant % Ant %  

Helt uenig 15 13 % 7 10 %  

Nokså uenig 3 3 % 1 1 %  

Nokså enig 30 26 % 20 27 %  

Helt enig 67 58 % 45 62 %  

 115 100 % 73 100 %  

      

  
 

I alt 87% ville anbefale tjenesten til andre (Tabell 2 og Tabell 26).  

Tabell 25. Spørsmål «Vil du anbefale tjenesten ‘Min pasientjournal’ til andre?». Tabellen viser gruppene «alle» 
(N=319), «ikke helsepersonell» (n=198) og «helsepersonell» (n=121). 

     

 Alle ikke helsepersonell helsepersonell  
 Ant % Ant % Ant %  

Ja 277 87 % 169 85 % 108 89 %  

Nei 6 2 % 5 3 % 1 1 %  

Vet ikke 36 11 % 24 12 % 12 10 %  

 319 100 % 198 100 % 121 100 %  

        

  
Tabell 26. Spørsmål «Vil du anbefale tjenesten ‘Min pasientjournal’ til andre?». Tabellen viser gruppene «alle» 
(n=245), «med dok-liste» (245) og «ikke prøvd tjenesten» (n=74) 

     
 Alle Med dok-liste Ikke prøvd tjenesten  
 Ant % Ant % Ant %  

Ja 277 87 % 233 95 % 44 59 %  

Nei 6 2 % 2 1 % 4 5 %  

Vet ikke 36 11 % 10 4 % 26 35 %  

 319 100 % 245 100 % 74 100 %  

        
 

 

De som ikke ville anbefale tjenesten til andre, fikk anledning til å begrunne dette i 
fritekst (tabell 27) 

Tabell 27.  Spørsmål «Hvorfor vil du ikke anbefale tjenesten til andre?». De seks som ikke ville anbefale tjenesten til 
andre (n=245), fikk spørsmål: «Hvorfor ikke?» Følgende grunner er oppgitt (n=6). 

Svar-
nr Fritekst-svar 
1 Det var store mangler. Hvor var sykepleiejournalen? Hvor var utskrivningsepikrisen min? Hvor var 

operasjonsnotatet? Masse i journalen min manglet! 

2 For mange mangler 

3 Det kan ikke fungere slik det skal.  Alt må fungere for at jeg skal anbefale noe. 
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4 Påloggingsproblemer 

5 Den er ikke klarert i forhold til mobiltelefon. Jeg har ikke brikke når jeg skal bruke bankid jeg får derfor 
ikke prøvd ut dette:( 

6 Nesten ingen opplysninger der. 

5.4.1  Har du andre kommentarer? 

Totalt 112 respondenter (35%) hadde kommentert i fritekstfeltet. Av de som hadde 

dokumenter i lista, var det 82 personer (33 %) som hadde kommentert. Av de som 

hadde fått tilgang til tjenesten var det 103 personer (35 %) som hadde kommentert. 

 

Vi har kategorisert kommentarene i sju kategorier. Samme kommentar kan være kodet i 

flere svarkategorier, fordi de tar opp flere aspekt ved tjenesten.  

 
Tabell 28. Tabellen viser koding av kommentarer (n=112) i 13 kategorier. 

   

 Antall 
kommentarer 

 

informasjon om egen helsetilstand, utfyllende info 25  
Innspill og ønsker for framtidig tjeneste 31  

feil og mangler som at dokumenter ikke åpnes riktig 9  
dele dokumenter 2  

bedre forståelse for behandling 1  
forventninger til tjenesten (eldre dokumenter, flere filtyper) 16  

enklere å følge med behandling 2  
Ros 32  

feil i spørreskjema 5  
forventet å finne flere dokument 11  

problemer innlogging, navigering, nettleser 8  
kritikk 2  

mangler konkrete dokument 5  
 149  

   

6. Diskusjon 
Brukerne i pilotfase 2 var en selvrekruttert gruppe som hørte om tilbudet via digitale 

medier, i all hovedsak Facebook (tabell 2 og figur 4).  Dette var gjort med hensikt for å få 

tilbakemelding fra et større antall brukere i løpet av kort tid. I alt 319 svarte på 

undersøkelsen og 245 personer (77 %) fikk opp en liste over sine journaldokumenter.  

6.1 Tilgang og omfang 
Av respondentene var det bare 5 % som ikke hadde brukt tjenesten pga. problemer med 

innlogging eller at de ikke fant fram til tjenesten, og 2 % fordi de ikke hadde hatt tid. 

Dette er svært positive tall. Det er imidlertid mulig at de 34 % som ikke svarte på 
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undersøkelsen, gjorde dette fordi de hadde problemer med innlogging, og dermed ikke 

har fått prøvd tjenesten. Prosjektet har f.eks fått tilbakemeldinger fra noen testpasienter 

som hadde problemer med innlogging fordi de hadde BankID på mobil som ikke er 

godkjent for innlogging på Helsenorge.no. Noen av disse opplyste om at de ikke så noen 

vits i å svare på surveyen. 

 

Det var overraskende at hele 16 % ikke hadde noen dokumenter i dokumentoversikten 

til ‘Min pasientjournal’. Det er grunn til å anta at antall personer uten tilgjengelige 

dokumenter i journalen kan være enda høyere. Noen testbrukere som tok direkte 

kontakt med prosjektet meldte at de ikke hadde journaldokumenter i lista. Vi vet ikke 

om disse har svart på undersøkelsen. Prosjektet har også fått tilbakemeldinger fra 

testbrukere som sier at de var fullt klar over at de ikke hadde journal ved UNN fra 

10.10.2014 og dermed ikke oppfylte kriteriene som pilotbruker. Disse personene ønsket 

likevel å delta fordi de ventet på innkalling til en undersøkelse eller bare ville ha denne 

tjenesten i fall de ble innlagt på sykehus i fremtiden. 

 

Noen testbrukere trodde de skulle få tilgang til journal fra fastlege, fysioterapi og 

tannlege, og noen hadde bare journal i forbindelse med fødsel, og dermed hadde de ikke 

dokumenter i lista fordi føde-barseljournalen ikke er integrert med Dips. Dette er en 

utfordring med selvrekrutterte pilotbrukere. Vi mener likevel at gruppen testbrukere er 

såpass stor at vi har et godt grunnlag for å videreutvikle og skalere tjenesten. 

 

Testbrukerne skiller seg ut fra brukerne av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord: Ifølge 

tall fra SKDE, er kjønnsfordelingen 54 % kvinner og 46 % menn, mens testbrukerne var 

67 % kvinner og 33 % menn. Den store andelen helsepersonell kan delvis forklare den 

overvekten av kvinner blant testbrukerne. Aldersfordelingen blant testbrukerne følger 

gauss-kurve, noe som samsvarer med e-helsebrukere internasjonalt som i Estland11, 

men ikke er sammenfallende med brukere av spesialisthelsetjenesten.  

 

Mer enn halvparten (56 %) av pilotbrukerne hadde få (under 10) dokumenter i 

journalen, som er forventet, siden perioden de fikk se journaldokumenter var på kun 

seks måneder, og rapportert helsetilstand var på den ‘friske’ siden.  

  

6.2 Forståelse: Innhold av tjenesten 
 

Hva vil egentlig pasienter få ut av en slik tjeneste dersom de ikke har helsefaglig 

utdanning? Dette er et spørsmål som ofte kommer opp når tjenesten presenteres. Hele 

91 % (nokså/helt enig) sa at de forstod det meste av det de leste, mens om lag 

halvparten oppga at det var enkelte ord og uttrykk de ikke forstod. Erfaringer fra 

Sverige der enkelte regioner har hatt elektronisk tilgang til sin journal siden 2012 

                                                        
11 Presentasjon av Heli Laarmann, eHealth Foundation, Estland. Tromsø e-health week, 9. juni 2015 
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rapporterer at pasienter og brukere ikke oppfatter dette som et stort problem. Brukerne 

er trygg på at de kan søke opp medisinsk terminologi og ellers kontakte behandler eller 

andre med kompetanse på området for å forstå journalinnhold.12  

 

I utviklingen av tjenesten hadde prosjektgruppen diskutert om den relativt enkle visning 

av dokumentoversikten (figur 12) virket forvirrende. Fordi visningen er en speiling av 

det som ligger i journalsystemet, var vi bekymret for at dokumentoversikten var lite 

informativ og titlene lite forklarende.  Når det gjelder selve tjenesten, spesielt 

overskriftene som er valgt (figur 12) oppga 95 % at de syntes det var enkelt å forstå 

dokumentoversikten. Totalt 80 % syntes ikke det var noe problem at det kunne være 

knyttet flere journaldokumenter til samme hendelse. Videre var vi bekymret for at 

pasientene ikke ville ‘kjenne igjen’ dokumentene dersom avdeling/institusjon hadde et 

generisk navn, mens de visste at de hadde vært på ett bestemt sykehus. Her svarte 60 % 

at det var lett å forstå hvor de hadde vært (24 % av respondentene svarte ‘ikke aktuelt’ 

på dette spørsmålet). Dette viser at en slik tjeneste som ‘Min pasientjournal’ må forstås i 

sin kontekst: De fleste pasienter leser journaloversikten på bakgrunn av de møtene de 

har hatt med helsetjenesten.   

 

Det samme gjaldt dersom ‘forfatter’ ikke var samme navn som den vedkommende hadde 

møtt: 71 % syntes ikke dette var et problem. Dette kan selvfølgelig skyldes at 

respondentene ikke hadde opplevd at forfatter og behandler var to forskjellige navn, og 

at dokumentene bare omhandlet konsultasjoner og innleggelser siden 10.10.2014. Dette 

er begrensninger i evalueringen og forhold vi ikke har hatt mulighet til å korrigere for. Vi 

mener likevel at disse svarene støtter opp om antakelsen om at de fleste pasienter og 

brukere vil finne ut av journaldokumentene sine i den konteksten de er i.  

 

Det var et relativt høyt antall respondenter som hadde helsefaglig utdanning eller jobbet 

i helsevesenet. Dette ga ikke særlig utslag i svarene om forståelse av innhold i journal. 

Dette kan bety at kvaliteten på journalene holder jevnt over en høy kvalitet. UNN har i 

lang tid praktisert å sende ut epikrise til alle pasienter, noe som kan ha betydning for 

journalføringen. Det må imidlertid tas i betraktning at dette er en liten pilot med en liten 

gruppe interesserte testbrukere som har fått journaldokumenter for en relativt kort 

periode. Det er derfor vanskelig å konkludere på dette datagrunnlaget.  

6.3 Tilfredshet 
Tilbakemeldingene på ‘Min pasientjournal’ var overveiende positive: 99 % ville bruke 

tjenesten videre og 95 % ville anbefale den til andre (87 % av alle brukere). Hele 96 % 

syntes ikke det var for mange dokumenter.13  Dette må forstås ut fra at testbrukerne i 

utgangspunktet var positive til å bruke tjenesten og at sammenlikningsgrunnlaget er en 

                                                        
12 Presentasjon av Isabella Scandurra, Tromsø e-health week, 9. juni 2015 
og  https://projectdome.wordpress.com/ 
13 Konkrete spørsmål om selve tjenesten ble bare stilt til de som hadde journaldokumenter i lista (N=245). 

https://projectdome.wordpress.com/
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nåsituasjon der pasienter og brukere har elektronisk tilgang til svært få 

helseopplysninger.  

 

De kritiske kommentarene dreide seg primært om at testbrukerne hadde forventninger 

om at de ville få se flere dokumenter. I fritekstfeltet kommer det fram at en del 

pilotbrukere trodde de ville få tilgang til all helseinformasjon uavhengig av nivå, fastlege, 

tannhelse, fysioterapi, etc. Dette må kommuniseres bedre når tjenesten skaleres – og 

gjennom alle kanaler: Via tjenesten på Helsenorge.no, via helseforetakene og via 

fastleger og andre som tilbyr helsetjenester.  

 

7. Utfordringer og veien videre 
I den ‘store’ piloten (UNN500 fra 10.10.2014) var det bare 4% som hadde mer enn 50 

dokumenter i sin journal. I den første piloten var mengden journaldokumenter et 

problem. Ytelsesproblematikk er et av de viktigste områdene som prosjektet må jobbe 

med framover. 

 

Målet med evalueringen var å fokusere på erfaringene med den konkrete tjenesten slik 

den var i pilotperioden. Vi hadde derfor ingen spørsmål som gikk på en fremtidig 

tjeneste. Noen respondenter brukte kommentarfeltet til dette: Disse anbefalingene gikk 

primært ut på å få tilgang til historiske dokumenter, journalen fra hele helsetjenesten og 

at disse skulle være samlet på et sted.  

 

Alt i alt var pilotbrukerne svært fornøyde med tjenesten. Veien videre blir å jobbe med 

bedre ytelse, vise flere dokumenter og gi bedre informasjon til brukerne om hva de kan 

forvente av tjenesten. Her blir det viktig å gi forklaringer til medisinsk terminologi. Det 

er også viktig å følge opp brukerne med jevnlige undersøkelser etter hvert som tjenesten 

skaleres og vi får en mer uensartet brukergruppe som får tilgang til flere 

journaldokumenter.  
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8. Vedlegg 

8.1 Informasjon og samtykke pilot fase 1 
 

Forespørsel om å teste «Min pasientjournal» 
 
Du får denne informasjonen fordi du er spurt om å teste elektronisk tilgang til din 
pasientjournal. Her får du vite mer om prosjektet og hva som skal testes. 
 
Hvorfor elektronisk tilgang til pasientjournal? 
Helse Nord arbeider for at pasienter i regionen skal få elektronisk tilgang til sin pasientjournal 

via internett. Målet er å gi alle i regionen over 16 år tilgang i løpet av 2015. Alle innbyggere 

har rett til innsyn i sin journal. Regjeringen har i Meld. St. 9 (2012-2013), Én innbygger – én 

journal, slått fast at journalen skal være tilgjengelig elektronisk. En viktig gevinst når 

pasientene enkelt har tilgang til sine pasientopplysninger, er at pasienter i større grad skal bli 

en aktiv partner for å ivareta egen helse. Slik blir pasienten også med på å kvalitetssikre 

helsetjenesten. 

 

Tjenesten som skal testes nå 
Helse Nords prosjekt har fått navnet «Elektronisk tilgang til pasientjournal». Pasienter får se 

innhold fra sin sykehusjournal (f.eks. henvisninger, journalnotater, epikriser og 

ventelistebrev). Alt innhold i pasientjournalen vil av tekniske grunner ikke kunne vises 

elektronisk i denne første fasen. Hvis en pasient ønsker utskrift av hele sin pasientjournal, må 

pasienten fortsatt sende skriftlig forespørsel om dette til det aktuelle sykehuset. 

 

Det kommer mer i fremtiden 
Det vil komme flere tjenester til i løsningen etter hvert. I den elektroniske løsningen arbeides 

det også med å vise logg over personer i sykehusene som har sett i journalen, se innkallinger 

og oppsatte timer, og etter hvert kunne bekrefte timer via nett. På sikt er det et mål at 

pasient og behandler/sykehus kan kommunisere via tjenesten med enkel meldingsutveksling 

eller sikker e-post-kommunikasjon. 

 

Innlogging via helsenorge.no 
Innlogging og tilgang til tjenesten skjer gjennom sikker pålogging via den nasjonale 

helseportalen helsenorge.no. På helsenorge.no kalles denne tjenesten for «Min 

pasientjournal». Helsenorge.no tilbyr i dag innlogging til enkelte tjenester (eks. mine resepter 

og bytte fastlege) ved hjelp av BankID, Buypass ID og Commfides e-ID. Vær oppmerksom på at 

den som har tilgang til din BankID, Buypass ID eller Commfides e-ID og kjenner koden / 

passordet, kan logge seg inn på din journal, så vel som på de andre tjenestene på 

helsenorge.no.  
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Helse Nords prosjekt støtter opp under oppbyggingen av helsenorge.no til å bli en felles 

pasientportal for den offentlige helsetjenesten i Norge, hvor elektronisk pasientinformasjon 

og pasienttjenester samles på ett sted.  

 

Hva innebærer det å være testpasient? 

Det er svært viktig at «Min pasientjournal» testes av reelle pasienter før den gjøres 

tilgjengelig for alle. Dette for å luke bort eventuelle feil og for å få vite hva pasientene mener 

eventuelt bør forbedres i løsningen. Som testpasient vil du få tilgang til din journal ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge. Du vil bli bedt om å si din mening om «Min 

pasientjournal». Evalueringen vil bli gjennomført ved telefonintervju (tid: 10 min). 

Tjenesten kan bli midlertidig stengt i overgangen mellom testperiode og ordinær drift.  

Slik registrerer du deg 

Dersom du bestemmer deg for å være testpasient i dette prosjektet, må du skrive under på 

samtykkeerklæring for å delta i prosjektet (vedlagt).  Den ene samtykkeerklæringen beholder 

du selv og den andre sender du inn i den vedlagte konvolutten eller gir den til din behandler. 

Vi sender deg en sms når du kan logge deg inn via www.Helsenorge.no, øverst i høyre hjørne. 

Etter innlogging velger du ‘Min helse’. Her finner du ‘Min Pasientjournal’.  

 

Personvern og informasjonen om deg 

Informasjon som du oppgir når du registrerer deg som deltaker i prosjektet, vil bare være 

tilgjengelig for prosjektadministrator. Denne informasjonen vil kun benyttes for å kunne gi 

deg tilgang til tjenesten på helsenorge.no og for å ha mulighet til å kontakte deg med 

spørsmål om å bidra med dine erfaringer fra bruken av tjenesten.  

 

Etter prosjektets slutt vil det utarbeides en prosjektrapport hvor dine erfaringer vil kunne tas 

med, men da helt anonymisert. Ingen personidentifiserende opplysninger om 

prosjektdeltakerne vil bli gitt til andre enn prosjektmedarbeiderne. Etter prosjektslutt vil alle 

dataene slettes eller anonymiseres.  

 

Prosjektmedarbeiderne vil ikke kunne få tilgang til dine journalopplysninger. Det er det kun du 

som får. Journalopplysningene dine vil heller ikke bli lagret på helsenorge.no. De er kun synlig 

for deg mens du er pålogget.  

 

Vi har lagt svært stor vekt på sikkerhet ved utvikling av denne tjenesten. Vi gjør imidlertid 

oppmerksom på at dette er et prosjekt som for første gang gjør det mulig for pasienter å se 

innholdet i sykehusjournalen sin fra internett. Du vil derfor kunne oppleve at tjenesten er noe 

ustabil, eller at andre uforutsette situasjoner vil kunne oppstå. 

 

Frivillig deltagelse 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt 

http://www.helsenorge.no/
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samtykke til å delta i prosjektet. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre 

behandlingstilbud fra noen instanser i helsevesenet.  

 

Hvem står bak prosjektet? 

Prosjektet eies av Helse Nord. Deltakere er Helsedirektoratet, DIPS ASA, Helse Nord IKT, 

Universitetssykehuset Nord-Norge og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. 

 

Kontakt oss  

Har du flere spørsmål du ønsker svar på før du bestemmer deg, kontakt 

pasientjournal@helse-nord.no eller prosjektleder Tove Sørensen, 

tove.sorensen@telemed.no eller på telefon 911 95 696. Mer informasjon om prosjektet er 

tilgjengelig på Helse Nords nettsider: www.helse-nord.no/pasientjournal . 

 

  

mailto:pasientjournal@helse-nord.no
mailto:tove.sorensen@telemed.no
http://www.helse-nord.no/pasientjournal
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8.2 Usability evaluering fase 1 
Se egen rapport. 

8.3 Informasjon og samtykke fase 2 
 

Samtykke til å teste «Min pasientjournal»  
Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) søker 500 pasienter for å teste en 
helt ny tjeneste: Tilgang til pasientjournalen via internett. 
 
Hvis du er over 16 år og har vært pasient ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) etter 
10. oktober 2014 kan du delta. Du må også ha elektronisk id (Min ID, BankID, Buypass eller 
Commfides). 
 
Hva er «Min pasientjournal»? 
Helse Nord arbeider for at pasienter i regionen skal få elektronisk tilgang til sin pasientjour-
nal via internett. Det er et nasjonalt mål at pasienter skal ha tilgang til informasjon om egen 
helse og bli en aktiv partner for å ivareta egen helse. Bedre informasjon både for behandler 
og pasient, mener vi vil bidra til en enda bedre helsetjeneste. 
 
Les mer om prosjektet her: www.helse-nord.no/pasientjournal 
 

Tjenesten som skal testes 
Det er en tidlig versjon av elektronisk innsyn i egen pasientjournal som nå er klar til testing. 
For å få en så god tjeneste som mulig, er det viktig at tjenesten testes av reelle pasienter.  
 
Sikkerheten i tjenesten er satt opp slik at ikke noe av din pasientjournal legges igjen som 
spor på internett. Opplysningene om deg er bare synlig mens du er pålogget. Vi har lagt 
svært stor vekt på sikkerhet ved utvikling av denne tjenesten.  
 
Innholdet i tjenesten er under arbeid, og du vil se at ikke alt ved tjenesten er løst på en op-
timal måte. Du vil få tilgang til journaldokumenter som epikriser, ventelistebrev, journalno-
tater, mens noen typer dokumenter (røntgenbilder, labsvar) ikke kan vises i denne versjo-
nen. 
 

Gi oss din mening 
Vi ønsker tilbakemelding fra alle som tester tjenesten og vi vil be deg fylle ut et evaluerings-
skjema når du har testet tjenesten (det tar 8–10 min.). Vi ønsker også å kontakte noen delta-
kere per telefon. 
 

Slik registrerer du deg 

Vi ber deg oppgi navn, adresse, fødselsnummer, mobilnummer og e-post. Fødselsnummer er 
nødvendig for å kunne identifisere deg. Signering av samtykke gjøres med elektronisk id (Min 
ID, BankID, Buypass eller Commfides). 
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Det kan være lurt å skrive ut/laste ned en kopi av samtykkeerklæringen slik at du har den lett 
tilgjengelig hvis du senere lurer på hva samtykket innebærer.  
 
Etter at du har samtykket, tar det ca. to virkedager fra du registrerer deg til du får tilgang til 

«Min pasientjournal». Du vil få tilsendt informasjon på SMS og e-post når tjenesten er 

tilgjengelig for deg. Innlogging skjer på www.helsenorge.no (logg inn-knappen er øverst i 

høyre hjørne på nettsiden). Etter innlogging velger du «Min helse». Her finner du «Min 

pasientjournal». 

 

Personvern og informasjonen om deg 

Informasjon som du oppgir når du registrerer deg som deltaker i prosjektet, vil bare være 

tilgjengelig for prosjektadministrator. Denne informasjonen vil kun benyttes for å kunne gi 

deg tilgang til tjenesten på www.helsenorge.no og for å ha mulighet til å kontakte deg med 

spørsmål om å bidra med dine erfaringer fra bruken av tjenesten. Vi vil ha tilgang til denne 

informasjon så lenge prosjektet varer, men ikke lenger enn til 1. april 2016. 

 

Etter prosjektets slutt vil det utarbeides en prosjektrapport hvor dine erfaringer vil kunne tas 

med, men da helt anonymisert. Ingen personidentifiserende opplysninger om 

prosjektdeltakerne vil bli gitt til andre enn prosjektmedarbeiderne. Etter prosjektslutt vil alle 

dataene slettes eller anonymiseres.  

 

Prosjektmedarbeiderne vil ikke ha tilgang til dine journalopplysninger. Det er det kun du og 
helsepersonell som har.  
 

Frivillig deltagelse 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, 

kontakte prosjektet og trekke tilbake ditt samtykke ved å sende en sms med ordet AVMELD 

til 917 38 616. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra noen 

instanser i helsevesenet.   

 

Hvem står bak prosjektet? 

Prosjektet eies av Helse Nord. Deltakere er Helsedirektoratet, DIPS ASA, Helse Nord IKT, 

Universitetssykehuset Nord-Norge og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. 

 

Kontakt oss  

Har du flere spørsmål du ønsker svar på før du bestemmer deg, kontakt prosjektet på e-post: 

pasientjournal@helse-nord.no 

eller prosjektleder Tove Sørensen, tove.sorensen@telemed.no  

eller prosjektmedarbeider Per Schrader, per.schrader@telemed.no  

eller ring 917 38 616 på dagtid. 

 

http://www.helsenorge.no/
mailto:pasientjournal@helse-nord.no
mailto:tove.sorensen@telemed.no
mailto:per.schrader@telemed.no
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Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig på Helse Nords nettsider: www.helse-

nord.no/pasientjournal 

 

8.4 Informert samtykke-skjema UIO 
Alle spørsmål merket med rød stjerne (*) er obligatoriske. 

http://www.helse-nord.no/pasientjournal
http://www.helse-nord.no/pasientjournal
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8.5 Spørreskjema fase 2 
Alle spørsmål merket med rød stjerne (*) er obligatoriske. 
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