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1 Innledning		
Undersøkelse er planlagt og gjennomført av Nasjonalt senter for e-helseforskning og pro-
sjektet «Digitale pasienttjenster i nord». Analyse av resultatene og skriving av denne rappor-
ten er utført av Norut. 

Det er tre vedlegg til denne rapporten. Det første vedlegget omfatter analytiske grafer og 
tabeller som er gjort i forbindelse med skrivingen av rapporten. Det andre vedlegget er desk-
riptive grafer og tabeller for hvert av spørsmålene i undersøkelsen. Det siste vedlegget er 
omfatter kommentarer i åpne tekstfelt i undersøkelsen. 

Grunnen til denne oppdelingen er at man til tross for at kommentarene er anonymisert så må 
man gå ut i fra at respondenten primært har henvendt seg til prosjektgruppa her. Man ønsker 
derfor ikke en helt åpen distribusjon av disse svarene. 

	

2 Metode		
Undersøkelse gjennomført i perioden 24. oktober til 21. november 2016 på helsenorge.no. 
Alle brukere som har vært inne på tjenesten “Pasientjournal” og etterpå har gått til en annen 
side på HelseNorge, har fått spørsmål om de vil delta. Tjenesten har kun vært tilgjengelig for 
brukere i Helse Nord og Helse Vest. 

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. 

I denne rapporten antas utvalget å være representativt i forhold til de som faktisk har brukt 
tjenesten. Undersøkelsen vil dessverre ikke fange opp personer som har prøvd, men ikke 
greid å bruke/finne tjenesten. Den vil heller neppe være representativ for brukere som har 
avbrutt bruken av tjenesten. I siste tabell i kommentarvedlegget er det lagt inn en ekstra ko-
lonne som viser kommentarer fra de som ikke har dokumenter i pasientjournalen. Denne kan 
gi noe oversikt over de som av ulike grunner ikke greier å bruke tjenesten. 

For å generere Figur 1 er det i tillegg hentet inn befolkningsdata. Arnfinn Stendal, Senter for 
klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), har levert befolkningsdata både for befolk-
ningen generelt og for brukere av spesialisthelsetjenesten. Disse dataene er fra 2015. For å 
få sammenlignbare grupper, er den laveste gruppen i befolkningdataene satt til 16-25. Grun-
nen til dette er at det ikke er mulig å svare på spørreskjemaet om man er under 16 år. Det er 
imidlertid noe usikkerhet knyttet til denne aldersgruppen, da respondenter kan ha svart på 
vegne av barn under 12 år.  
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3 Resultater	og	analyse	
3.1 Demografisk	sammensetning	av	brukergruppen	
 
Figur 1 viser aldersfordelingen av 
de som har brukt pasientjournal 
(søyler) sammenlignet med al-
dersfordeling av de som bruker 
spesialisthelsetjenesten (rød linje) 
og den generelle aldersforelingen 
i befolkningen (sort linje) (se Ved-
legg spm17 for mer detaljer). 

Den generelle tendensen er at 
alle aldersgrupper benytter seg av 
innsyn i pasientjournal. For bruke-
re over 65 år er det imidlertid fær-
re som bruker tjenesten enn hva 
som er pasientgrunnlaget (bruke-
re av spesialisthelsetjenesten).  

En nærliggende forklaring er at dette kan forklares med tilgang til teknologi og teknologimo-
denhet. I del 3.4 ses det nærmere på brukervennlighet for den eldste aldersgruppen.  

Det er også verdt å merke seg at brukergruppen under 24 år er underrepresentert i forhold til 
sensus. Det kan være ulike grunner til dette, og noen av disse er nevnt i metode-delen. Fra 
andre undersøkelser så vet man også at svarprosenten vanligvis er mye lavere i denne 
gruppen.  

3.2 Bruksmønster	
Rundt en tredjedel av de som har svart på undersøkelsen oppfatter seg som regelmessige 
brukere av tjenesten.  

 

Figur	1.	Aldersfordeling	(N=1037) 

Figur	2.	Hvordan	vil	du	betegne	din	bruk	av	tjenesten	”Pasientjournal”	(N=1037) 
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Figur 3 og 4 viser en sammenligning av brukerne fra Helse Nord og Helse Vest. Forskjellene 
kan forklares ut fra at Helse Nord har hatt tilgang til tjenesten ett år lengre. 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 seg for begge grup-
pene over tid,og at en større andel etterhvert vil bli å regne som regelmessige brukere. 

Rundt 8% har mer enn 100 dokumenter tilgjengelig, og rundt 2% har mer enn 500 dokumen-
ter (se Vedlegg – spm 4).  De fleste (58% sier imidlertid at det har færre enn 50 dokumenter 
tilgjengelig Det er også verdt å merke seg at 25% sier de har prøvd å bruke tjenesten, men 
ikke fikk tilgang til noen dokumenter. Dette kan skyldes at dette er en typisk tjeneste man 
bruker når man har behov, dvs vært i kontakt med sykehuset. Det er satt en «automatisk 
dato for digital tilgang, dva at eldre journaldokumenter ikke er tilgjengelig i den digitale løs-
ningen1. Respondentene som ikke har dokumenter i journalen, har bare svart på en del av 
undersøkelsen. 

Figur 5 viser at de vanligste grunnene til at folk ønsker innsyn er at de skal slå opp informa-
sjon om hvilken behandling de har fått eller følge med på egen behandling. 37,5% deler med 
helsepersonell, og 24,9% deler med familie og venner. 

 
	

																																																																																																																																																																																														
1	Helse	Nord:	Dokumenter	fra	21.09.2015	(10.10.2014	i	UNN)	vises	automa?sk.	Helse	Vest:	Dokumenter	fra	X	(soma?kk)	og	Y	(psykisk	helse	
og	rus)	

Figur	4.	Helse	Nord	-	Bruksmønster Figur	3.	Helse	Vest	-	Bruksmønster 

Figur	5.	Har	du	gjort	noe	av	følgende?	(N=778,	ie	de	som	har	få=	>lgang	>l	dokumenter 
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3.3 Brukervennlighet	
Generelt finner brukerne det lett å bruke tjenes-
ten. Det er imidlertid 7% (n=72, se Vedlegg 
spm 2) 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, se Vedlegg spm 3), 
og da i all hovedsak fra venner (n=6). Det bør 
imidlertid bemerkes her at hvis det skulle være 
personer som ikke har greid å bruke tjenesten, 
ville de heller ikke fått mulighet til å svare på 
spørreskjemaet.  

Figur 6 viser den prosentvise andelen i hver 
aldestgruppe som har hatt problemer med å 
lese eller skrive ut dokumenter. Figuren illustre-
rer at det er omtrent tre ganger så stor sjanse 
for at en person over 65 har problemer med å 
lagre/skrive ut enn for at en person under 24 år 
skal oppleve det samme. 

 
 

 
 
 

Figur	7.	Hvor	enig	er	du	i	følgende	påstander? 

Figur	6.	Har	du	ha(	problemer	med	å	
lagre	eller	skrive	ut	dokumenter? 
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Figur 7 viser tydelig at 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%). 

Det er relativt mange som sier at de trodde de ville få tilgang til enda flere dokumenter 
(66,8%), men dette kan også tolkes som at brukerne liker tjenesten, men ønsker at den skul-
le vært utvidet. Dette kan også skyldes at brukere med navnet på tjenesten «Pasientjournal» 
forventer at det vil være journal fra mer enn spesialisthelsetjenesten.  

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 svakheter: 

• 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. 

3.4 Rekru&ering	og	videre	bruk	
Rundt halvparten av brukerne (46,3%, se Vedlegg spm 10) var allerede på HelseNorge av 
andre grunner når de fant tjenesten. De resterende brukerne kommer fra mange ulike kilder. 
”Medier” (13,8%), ”beskjed fra behandler/helsepersonell ”(12.3%) og ”skriftlig informasjon fra 
behandlingssted ” (11,8%) er de viktigste kildene.  

Et stort flertall (96,8%, se Vedlegg spm 11) sier de vil bruke tjenesten senere, og at de vil 
anbefale den til andre (89,3%, se Vedlegg spm 13).  

 

4 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 HelseNord benyttet tjenesten noe lengre, og det er derfor naturlig at man her fin-
ner flere faste brukere.  


