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De neste 17 + 5 minutter skal jeg snakke om:

➢ Hva er pasienters erfaringer med digital tilgang til sykehusjournal og 
logg?

➢ Hva er helsetjenestens erfaringer med pasienters digitale tilgang til 
sykehusjournal og logg?

➢ Hvilke implikasjoner kan digital tilgang til informasjon ha for 
pasienters deltakelse i behandling og oppfølging? 

Bakgrunn:
• Hva er «Pasientjournal» og «Tilgangslogg» i Norge (sammenliknet 

med «Sundhedsjournalen»)? 
• Hvem har tilgang? 
• Hvor langt tilbake får en digital tilgang til journal? 
• Hvilke andre digitale pasienttjenester finnes i Norge? 







X





Henvisningsstatus
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Litt mer om «Pasientjournal»

• Tjenesten har vært i drift i Helse Nord siden 10.12.2015. 

• Det er bare pasienten selv eller den som opptrer på vegne 
av pasienten (under 12 og fullmakt) som får digital tilgang 
til journalen ved spørring fra portal til lokal EPJ.

• Brukerne får automatisk tilgang til de fleste 
journaldokumenter når behandler har godkjent 
dokumentet. Digital tilgang til eldre dokumenter gis på 
forespørsel. Gjelder også henvisning.

• Tilgang kan begrenses via «nekte pasientinnsyn» i EPJ/PAS 
(helsepersonell) og fra helsenorge (pasienten). 

• «Pasientjournal» gir i prinsippet ikke tilgang til noe mer 

eller annet enn før.



Juridisk grunnlag

• Pasient- og brukerrettsloven, §5.1.

• «Brev til landets RHF om juridiske 
vurderingstemaer knyttet til elektroniske 
innsynstjenester i pasientjournal», 15.09.2016:

– Digital innsynstjeneste er ikke det samme som 
innsynsrett til journalen.

– Pasienter har rett til å vite hva som er 
tilgjengelig digitalt og hva som må etterspørres 
ved å kontakte helseforetaket.

– Sykehusene kan ikke differensiere den digitale 
innsynstjenesten på gruppenivå. 
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Tilgangsloggen er logg over hvem som har gjort oppslag i 
pasientjournalen. Pasientene finner den på helsenorge.no.



1. Viser hvem som har vært inne med «blålys» og 
«beslutningsstyrt tilgang» (system). Det vil også vises et 
innslag i lista dersom man i nyere tid gjør innsyn i eldre 
dokumenter. 

2. Viser hvilke dokumenter hver ansatt har åpnet. Dette 
gjelder dokumenter som er digitalt tilgjengelig for 
pasienten i «Min pasientjournal» på helsenorge.no. 

Tilgangslogg viser 
informasjonen på to nivå:





• Tjenesten bidrar til å imøtekomme krav fra bl.a. 
Riksrevisjonen om bedre kontroll med pasientopplysninger 
og personvern.

• Det er ett av flere tiltak for å forebygge og forhindre 
urettmessig tilgang til journal (snoking).

• Digital tilgang til en rettighet pasienter i dag allerede har, og 
den kan spare helsetjenesten for utsendelse på papir.

• Bidrar til pasientmedvirkning, økt åpenhet i og tillit til 
helsetjenesten.

• For én gangs skyld er helsesektoren i digital front. 

Hvorfor «pushe» tilgangslogg på pasienter?



Bruksstatistikk helsenorge
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Det første 
året var det ca
1500 
innlogginger i 
døgnet i Helse 
Nord. I dag er 
antallet 
mellom 4-
5000. 

Månedlige 
rapporter 
viser at 
tjenesten i HV 
og HN ligger i 
øverste del av 
tjenester på 
helsenorge. 



Brukerundersøkelse 2016
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Tror du at du vil bruke «Pasientjournal» seinere?

«Enkel tilgang til pasientjournalen har ikke gjort 
sykdomstida mi lettere, men har hatt betydning for at 
jeg håndterer sykdommen på en god måte og at jeg 
er med på avgjørelser som gjelder meg selv. (…) Jeg 

ønsker å være aktiv i egen sykdom og behandling. Det 
forutsetter at jeg er godt informert.» Eli Arild,

https://helse-nord.no/nyheter/pasientene-er-fornoyde-med-sykehusjournalen-pa-nett

Pasientene er svært fornøyde og ønsker 
digital tilgang til flere dokumenter - særlig 
prøvesvar.

Alle som brukte «Pasientjournal» 
24.10-1.11.2016 fikk invitasjon til å 
svare på spørsmål. N=1037, n=778 
(de som hadde journal i Helse Nord 
eller Helse Vest)

https://helse-nord.no/nyheter/pasientene-er-fornoyde-med-sykehusjournalen-pa-nett


HVEM ER BRUKERNE?
spesialisthelsetjenesten

Befolkningen



Har du gjort noe av følgende…

17

Norut | Northern Research Institute

N=778



Hvor enig er du i…
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Norut | Northern Research Institute

N=778



Alle fliser er i prinsippet 
nasjonale tjenester 
(Legemidler, Vaksiner, 
Kjernejournal), men i praksis er 
innholdet avhengig av flere 
forhold. Pasientjournal med 
Tilgangslogg og Henvisninger 
er f.eks bare tilgjengelig for 
personer som har vært ved HF 
i Helse Nord og Helse Vest.

Alle fliser er klikkbare, selv om 
de bare har innhold for noen få 
brukere.

Én vei inn, men…. 



Hva er helsetjenestens erfaringer 
med pasienters digitale tilgang til 
sykehusjournal og logg?

• For mange (de fleste?): Business as usual. Mer oppmerksomhet 
rundt «Tilgangslogg» enn «Pasientjournal». 

• Noen mener dette er et viktig middel for bedre kvalitetssikring, 
pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

• Noen oppfordrer pasienten til å sjekke journalen digitalt til 
oppfølging og i terapi.

• Noen later som om tjenesten ikke finnes.
• Noen mener tjenesten har ødelagt behandlers arbeidsverktøy.
• Noen mener pasienten ikke har godt av den.
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Hvor hørte du første gang om 
pasientjournal?

Det kan tyde på at 
helsepersonell i 
liten grad 
informerer om 
tjenesten (i 2016). 



Utfordringer for helseforetakene

• Pasienter skal i utgangspunktet ha digital tilgang til så mye som 
mulig informasjon, så raskt som mulig, for å være informert og 
kunne bidra i oppfølging og behandling. Pasienter har rett til 
informasjon om hvilke opplysninger som finnes om dem, også 
informasjon som de er nektet innsyn i.

• Helseforetakene er bekymret for at dette kan medføre flere 
oppgaver / forespørsler.

• Dette er det vanskelig å vite noe om før tjenestene er innført og 
kan evalueres. Forutsetningen er at henvendelser fra pasienter 
registreres systematisk av helseforetakene. 
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Forbedring av tjenesten for barn og unge

Forbedret tjeneste

- Beslutningsstøtte

- Nekting knyttet til 
periode

- Bare vise metadata 
før fylte 16 år

Tilgang på vegne av 12-15

- Forutsetter god 
informasjon til 
behandler (nekting) og 
pasient

Tilgang for 12-15 år

- Forutsetter 
innloggingsmekanisme

- Forutsetter enighet 
om hvem som skal 
beslutte slik tilgang
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Hvilke implikasjoner kan digital 
tilgang til informasjon ha for 
pasienters deltakelse i behandling og 
oppfølging? 

• Tilgang til informasjon er én av flere 
forutsetninger for aktiv deltakelse i behandling.

• Innsyn i journal er et tillegg til, ikke et 
alternativ til annen informasjon og dialog.

• Kan viktig informasjon utelates fra journalen?
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Pasienters digitale tilgang til journalen: 
Revolusjon eller evolusjon?

Ja. 

Begge deler.

Tjenesten er «revolusjonerende» i omfang («alle» pasienter), 
antall dokumenter («det meste») og tid (umiddelbart etter 
godkjenning). 

Kalenderen sier 2018: Digital tilgang til alle typer journal og 
helseinformasjon er noe pasienter forventer – for lenge siden. 
Effekten må undersøkes over tid. 

Digital tilgangslogg: her er helsesektoren i front sammenliknet 
med de fleste andre sektorer.

.



Åpenhet er
risikabelt

Derfor gjør
vi det


