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Hvorfor digitale pasienttjenester?
• Økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet når 

pasienter kan følge med på behandling og 
melde tilbake ved feil.

• Pasienter forventer en moderne 
helsetjeneste
o med enkel, digital tilgang til 

helseinformasjon
o der de kan kontakte helsetjenesten 

digitalt
• Ansatte får færre telefoner og mer 

fleksibel kommunikasjon med pasienter 
og pårørende.



Tjenester på helsenorge.no for pasienter i Helse Nord

Eksempler på andre 
fellestjenester:

- vaksiner
- donorkort
- bytte fastlege
- egenandeler
- melde bivirkninger

- Med tilgangslogg

https://helsenorge.no/pasientjournal/
https://helsenorge.no/om-min-helse/henvisninger
https://helsenorge.no/kjernejournal/
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
https://helsenorge.no/e-resept-og-mine-resepter/dine-resepter-pa-helsenorge-no




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. 

• 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, men betraktes som en frivillig tjeneste.



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 tilgang til den digitale 
innsynstjenesten utover nekting. 
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Tilgangsloggen er logg over hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen. 
Pasientene finner den på helsenorge.no.



Tilgangslogg viser informasjonen på 
to nivå:
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. 



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

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)

.



Spør en ekspert: Eli Arild

• Elektronikkingeniør
• Tidligere 

prosjektleder
• Alvorlig syk siden 

2014
• Brukt digital tilgang 

til journal siden 
pilotfasen

• 341 dokumenter



Spørsmål
1. Er det for mye informasjon? 
2. Har du opplevd at behandlere tar opp eller refererer til journalen din?
3. Har du opplevd noe overraskende eller skremmende i din digitale journal? 

Eller kjenner noen som har det? 
4. Forstår du alt du leser? 
5. Synes du at dialogen din med behandlere har endret seg etter at du fikk 

digital tilgang til journal? 
6. Er det noen typer helseinformasjon som du mener pasienter ikke bør ha 

digitalt? 
7. Er det noen typer helseinformasjon som du mener pasienter absolutt bør 

ha? 
8. Hvis du kunne velge en ny digital pasienttjeneste i dag, hva ville du valgt?



Oppsummering

• Hva er problemet? 

• Hva vil pasienter ha? 

• Når vil vi ha det? 



Tove Sørensen, 

prosjektleder Digitale pasienttjenester i Helse Nord

E-post: tove.sorensen@hn-ikt.no

https://helse-nord.no/din-pasientjournal

Telefon: 911 95 696

mailto:tove.sorensen@hn-ikt.no
https://helse-nord.no/din-pasientjournal

