
 

 

 

  

RAPPORT 

EVALUERING AV PILOT FOR UTPRØVING AV DIGITAL 
TRIAGERINGSLØSNING PÅ FIRE FASTLEGEKONTOR 

MENON-PUBLIKASJON NR. 142/2022 

Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Christina Lønstad, Caroline Vinter, Ida Susanna Fattah og Robert Grinde 

 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  1  R A P P O R T  

    
 

 

 

 

Forord  

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Menon Economics og Medlytic evaluert utprøving («pilot») av en digital 

triageringsløsning på fire utvalgte fastlegekontor. Vi har fulgt piloten tett fra før oppstart i 2021 og til veis ende i 

første pilotperiode desember 2022. Underveis i dette arbeidet har vi deltatt i mer enn 30 møter med 

legekontorene og Helsedirektoratet og blitt godt kjent med teamene. Vi takker for et godt samarbeid med 

Helsedirektoratet. Vi vil særlig takke prosjektleder Nina Brøyn for hennes dedikasjon til og oppfølging av dette 

prosjektet! 
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Sammendrag  

Triagering brukes på fastlegekontor for å vurdere hastegrad og avgjøre i hvilken rekkefølge pasienter skal 

prioriteres. I bred forstand kan begrepet triagering også brukes om valg av konsultasjonsform, henholdsvis tekst, 

video eller fysisk oppmøte. I dag gjøres dette arbeidet per telefon, gjennom online timebestilling eller via 

elektroniske meldinger til legekontoret av helsesekretærer, eller av fastlegen selv som mottar e-konsultasjoner 

direkte. Helsepersonellet oppgir at denne typen «manuell» triagering er ressurskrevende og har stort 

forbedringspotensial. Behovet for en løsning som kan bidra til mer effektiv triagering på fastlegekontor er godt 

utredet og blant annet beskrevet i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Dette er bakgrunnen for at 

Helsedirektoratet har i perioden november 2021 til desember 2022 gjennomført en pilot med utprøving av en 

digital triageringsløsning ved fire utvalgte fastlegekontor. I denne rapporten presenteres en sluttevaluering for 

virkninger av piloten. 

Gjennom den digitale triageringsløsningen blir pasienten bedt om å svare på spørsmål om sin helsetilstand i ulike 

skjema som sendes til legekontoret. I de 11 mest brukte skjemaene er det implementert noen regler som gjør at 

pasienten får en anbefaling om konsultasjonsform. Pasienten kan selv velge å følge anbefaling, og må bestille 

time selv. Skjemaene brukes av legen for å lese om pasientens aktuelle sykehistorie før konsultasjon eller av 

helsepersonell ved legekontoret for å vurdere hastegrad og oppsett av riktig type konsultasjon til pasienten.   

• De mest brukte skjemaene har vært «Kjent tilstand», «Hudproblemer», «Psykiske helseplager» og 

«Covid-19» med henholdsvis 25, 6, 5 og 4 prosent av totalen.  

• Løsningen har blitt tatt i bruk av pasienter i alle aldre der den eldste pasienten var 95 år. Pasienter i 20-

30 står likevel for den største andelen. Dette gjenspeiles i at pasientpopulasjonen til pilotkontorene er 

forholdsvis ung.  

• I gjennomsnitt ble mer enn 2 500 skjemaer fullført hver måned i pilotperioden.   

Flere gode erfaringer med digital triage 

Pilotperioden har gitt viktig kunnskap om digital triagering, og hvordan dette kan utvikles videre for å gi gevinster 

for fastlegekontor og pasienter.  

Nær 2 av 3 leger ved pilotkontorene oppgir at de er mer enig enn uenig i at fordelene har vært større enn 

ulempene ved bruk av det digitale triageringsverktøyet gjennom pilotperioden. Blant helsesekretærene har 

erfaringene vært mer negative, hvor kun 2 av 10 opplever at fordelene har vært større enn ulempene.   

Hovedtrekkene i de positive tilbakemeldingene er at: 

• Gir legen tilgang på nyttig informasjon i forkant av konsultasjon. Legene forteller at det kan være svært 

nyttig informasjon som kommer frem i utfylling av sykehistorien i skjemaet. Spesielt gjelder dette 

beskrivelser knyttet til psykiske helseutfordringer. Dette begrunnes med at disse pasientene ofte finner 

det enklere å uttrykke seg skriftlig enn muntlig. Med god bakgrunnsinformasjon har dette i flere tilfeller 

bidratt til mer effektive og rasjonelle konsultasjoner, forteller noen av legene. 

• Pasienter er bedre forberedt og har bedre forståelse av sin helsesituasjon: Det er gjennomgående 

opplevelse av at pasienter som bruker skjema er bedre forberedt til konsultasjon og har bedre forståelse 

av egen helsesituasjon.   

• Dokumentasjonsarbeidet blir i noen tilfeller mer effektivt. Flere leger gir uttrykk for at gjenbruk av 

informasjon fra skjemaet har bidratt til redusert tidsbruk på journalføring. Denne gevinsten virker å 

variere noe mellom legekontor på bakgrunn av ulik mulighet til klipp og lim inn i eget journalsystem.  
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«Triageringsverktøyet har stort potensiale. Det er Ikke ønskelig å gå tilbake til slik det var før vi fikk denne 

løsningen. Selv om løsningen ikke har vært optimal, var det ikke bedre før.» - Lege ved et av pilotkontorene. 

Selv om de flertallet av legene opplever fordeler knyttet til den digitale triageringsløsningen, er det også mange 

som trekker frem forbedringspunkter. Det er også viktig å trekke frem at selv om det overordnede inntrykket er 

positivt, er det både leger og, spesielt, helsesekretærer som har opplevd endringene i pilotperioden som negative 

for eget arbeid. Alt i alt viser erfaringene fra piloten at timebestilling gjennom et digitalt triageringsverktøy har 

et potensiale for bedre kvalitet og økt effektivitet ved fastlegekontorene.  

Utfordringer som bør forbedres 

Helsesekretærer og sykepleiere opplever at løsningen som er pilotert skaper merarbeid i deres arbeidshverdag. 

De gir utrykk for at løsningen er tungvinn og i liten grad gir støtte i forbindelse med reell prioritering av hastegrad. 

Liten bruk av skjema og lav kvalitet på innsendte skjema nevnes som viktige årsaker.  

• Behov for bedre teknisk utforming av løsningen. Deltakere i piloten forteller at den tekniske 

tilpasningen av løsningen ikke har fungert optimalt. Dette speiles blant annet i lav fullførelse av 

skjemaer. En annen viktig årsak til at løsningen ikke fungerer helt etter intensjonen er at det er få 

tilgjengelige timer for online booking hos legekontorene og at pasientene dermed i mange tilfeller 

uansett ender opp med å ringe for å få bestilt en time. I tillegg har det vært mulig for pasienter å booke 

time via «bakdøra» som går utenom skjemaet. Dette har vært til frustrasjon for flere helsesekretærer 

og sykepleiere.  

• Bedre integrasjon av løsning i journalsystem: Det er mange leger som opplever at den tekniske 

løsningen er god, og gir nytteeffekter for deres arbeid. Men det er gjennomgående tilbakemeldinger 

om at effektene ville vært større dersom informasjonen fra skjema ble bedre integrert med deres 

journalsystem. 

• Pasienter ønsker kortere og enklere skjemaer. Sett fra listepasientenes perspektiv oppleves skjemaet 

som tidkrevende og med mange overflødige spørsmål.  Helsepersonell forteller også at det tidvis kan bli 

stor tekstmengde i skjemaene som ikke alltid er like nyttig.  

Behov for en større utprøving for å kunne generalisere resultatene 

Det er viktig å ha med i denne vurderingen at piloten ikke er ment som en generell utprøving av en digital 

triageringsløsning for hele allmennlegetjenesten. Snarere er det avgrenset til å være et forsøk med fokus på 

læring knyttet til den aktuelle løsningen som testes ut. Hvorvidt det er særtrekk som skiller pilotkontorene fra 

den generelle populasjonen er ikke spesifikt undersøkt i denne utprøvingen. Det er imidlertid enkelte faktorer 

som kan ha bidratt til de resultatene vi har funnet: 

• Minst ett av fire legekontor har en høy andel unge pasienter 

• Legekontorene har fått betalt for deltakelse  

• Det har vært brukt mye ressurser på opplæring av helsepersonell i piloten 

Fra 2023 vil det gjennomføres en pilot i større skala. Denne piloten vil involvere et større utvalg og en ny teknisk 

løsning. Erfaringene fra piloten som har vært evaluert i denne rapporten har vært viktig for utforming av en ny, 

og bedre løsning. Med et større utvalg blir det også mulig å evaluere om digital triage kan ha uønskede effekter 

for pasienter og hvorvidt en slik løsning påvirker samhandling og bruk av helsetjenesten.  
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1 Innledning 

Helsedirektoratet har i perioden desember 2021 til desember 2022 gjennomført en utprøving av digital 

triageringsløsning på fire fastlegekontor. Formålet med utprøvingen har vært å samle erfaringer fra 

helsepersonell og få mer kunnskap om hvordan en digital triageringsløsning kan bidra til at de digitale 

kontaktformene mellom pasient og legekontor ikke øker arbeidsbelastningen mer enn nødvendig for 

fastlegene eller bidrar til å redusere kvaliteten på allmennlegetjenesten. Dette er en sluttrapport fra 

evalueringen av utprøvingen og fokuserer på helsepersonellets erfaringer med løsningen. Det er også en 

evaluering av den tekniske løsningen som ble valgt for utprøvingen, og implementeringen av denne.  

1.1 Bakgrunn  

Evalueringen av fastlegeordningen fra 2019 viser fastlegene opplever høyt arbeidspress. 1 Evalueringen viser også 

at listepasienter opplever at det er forbedringsbehov når det kommer til fastlegens tilgjengelighet og bruk av 

digitale løsninger. Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er tydelig på at digitalisering og modernisering av 

fastlegeordningen er viktig for å skape pasientens helsetjeneste og redusere presset på fastlegeordningen.2 Det 

er et stort behov for løsninger som kan bidra til å gjøre situasjonen for både fastleger og pasienter bedre. 

Samtidig må nye digitale tjenester være hensiktsmessige og ikke skape merarbeid. Økt tilgjengelighet kan bidra 

til økt bruk og ytterligere forsterke presset på fastlegeordningen.  

Handlingsplanen fastslår bruken av e-konsultasjon skal økes og at et triageringssystem kan være et tiltak. 3 Dette 

er utgangspunktet for to viktige utredninger som utgjør bakgrunnen for denne piloten. I 2018 utredet 

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse behovet for e-konsultasjon hos fastlege og legevakt. I 2019 ble 

utredningen utvidet til å inkludere utredning av et «triageringsverktøy».4  

1.1.1 Triagering og digital triage 

«Triage» som begrep stammer fra fagfeltet katastrofe- og akuttmedisin.5 Det er en vurdering og prioritering av 

skadde, og innebærer at pasienter systematisk deles inn i kategorier ut fra hvor raskt pasienten må behandles. 

Kategoriene markeres ofte med tall- eller fargekoder, og det finnes ulike skjemaer for å gradere skader. Også i 

helsetjenesten vil mange kontakter med pasienter innebære triage. Dette gjelder særlig på legevakt og i 

akuttmottaket der man må vurdere om pasienten skal behandles umiddelbart, eller om det er tilstrekkelig med 

et besøk hos fastlegen dagen etter.  

I dette prosjektet brukes triage om sortering av pasienter som kontakter fastlegen sin, for å vurdere om de 

trenger akutt hjelp eller om de kan vente. Triage har også blitt brukt om hva slags type kontakt pasienten har 

behov for (for eksempel fysisk eller digitalt), og om pasienten trenger å se fastlegen eller annet helsepersonell 

for sin tilstand. I bred forstand kan begrepet triagering i dag forstås som mer enn sortering av pasienter med 

hensyn til hastegrad. Det handler også bl.a. om å vurdere og bestemme hvilken form for kontakt med legen som 

egner seg for pasientens tilstand. 

 

1 EY og Vista Analyse (2019): Evaluering av fastlegeordningen 
2 Jf. Bl.a. Handlingsplan for fastlegetjenesten 2020 
3 Helse- og omsorgsdepartementet (2020): Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 
4 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (2019): E-konsultasjon og triage hos fastlege 
5 Folkehelseinstituttet (2010): Viktig at den akuttmedisinske vurderingen i et akuttmottak utføres av et team, Triage | Store Medisinske 
Leksikon og Skadegradering | Store Medisinske Leksikon  

https://sml.snl.no/triage
https://sml.snl.no/triage
https://sml.snl.no/skadegradering
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Begrepet «digital triage» brukes i dette pilotprosjektet om digitale IT-løsninger som gjennom strukturert 

kartlegging av pasientens tilstand kan foreslå hvor mye det haster å få kontakt med legen i tillegg til hvilken form 

for kontakt som egner seg for pasientens tilstand.6 På fastlegekontorene er det ofte helsesekretærene som har 

portvokterfunksjonen og sørger for at pasientene får rett helsehjelp til rett tid.  I dag benyttes hovedsakelig 

telefon for timebestilling og triagering skjer manuelt ved at helsesekretær, i samråd med lege, avgjør hastegrad.7 

Dagens praksis for triagering varierer mellom legekontor og avhenger blant annet av kompetanse, erfaring og 

kjennskap til pasienten. Enkelte legekontor benytter også digitale løsninger for timebestilling, pasientdialog og 

e-konsultasjon og har i større grad gått bort fra telefon som triageringsverktøy. Digitale triageringsløsninger kan 

inngå som en del av disse løsningene.  

I oppfølgingen av utredningen har Direktoratet for e-helse i 2019 drøftet mulighetene for triageringsverktøy hos 

fastlegekontorene. 8  Utredningene viser at triageringsverktøy gir mange muligheter, blant annet: 

• Veilede pasienten til å finne rett nivå av helsehjelp. Dette kan være å vurdere om det er andre instanser 

for eksempel sykehus, fysioterapeut eller selvhjelp som er mest hensiktsmessig for pasienten.   

• Bidra til helsehjelp til rett tid. Dette inkluderer å vurdere hastegraden av kontakten, om det kan vente 

eller må håndteres raskt.  

• Bidra til at pasienten får rett konsultasjonsform. Det vil si at verktøyet kan bidra til å vurdere om fysisk 

møte, videokonsultasjon eller digital dialog (e-konsultasjon/tekstkonsultasjon) er det mest 

hensiktsmessige alternativet for pasienten.   

• Konsultasjonsforberedende verktøy som bidrar til mer effektive konsultasjoner. Dette kan være å 

avklare årsaken til henvendelse og støtte pasientens evne til å prioritere hva pasienten ønsker å snakke 

om og hva som er viktig.   

• Avlaste fastlegen, eksempelvis ved at annet helsepersonell overtar noen av oppgavene  

• Bidra til at pasienten har et aktivt forhold til sin helsesituasjon og kan ta informerte valg 

• Øke tilgjengeligheten til fastlegekontoret ved å redusere manuelle vurdereringer og rute flere 

henvendelser til digital kontakt.  

Rapporten fra 2019 viser at det er begrenset med forskning og studier som dokumenterer entydige positive 

effekter ved ulike triageringsløsninger.9 Siden helsetjenesten og demografiske og kulturelle ulikheter er store 

mellom land, er mange av resultatene man fant i kunnskapsoppsummeringen vanskelig å overføre til norske 

forhold. Det konkluderes derfor med at det er et behov for å gjennomføre en pilot for å teste hvordan en 

triageringsløsning vil fungere i praksis under norske forhold, og hvilke konsekvenser en slik løsning kan få for 

blant annet kvalitet på helsetjenestene, pasientsikkerhet, effektivitet og fordeling av helseressurser.  

 

6 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (2019): E-konsultasjon og triage hos fastlege 
7 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (2019): E-konsultasjon og triage hos fastlege 
8 Triageringsverktøy - innretning på utprøving av triageringsverktøy for e-konsultasjon hos fastlege | Direktoratet for e-helse  
9 Kristiansen mfl. (2019): Triage i fastlegeordningen. Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) 

https://www.ehelse.no/aktuelt/ny-rapport-om-e-konsultasjon-og-triage-hos-fastlege
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Direktoratet for e-helse har også utredet mulige innretninger 

på utprøving av en digital triageringsløsning.10 

Utgangspunktet for løsningen var at det skulle tilrettelegges 

for at løsningen kunne tilbys via Helsenorge i tråd med 

målbildet om «Helsenorge som felles inngangsport til det 

offentlige helsetilbudet på nett». Det var samtidig viktig at en 

digital triageringsløsning vil være er et supplement, og ikke 

en erstatning, for telefonhenvendelser til legekontorene. 

Dette er viktig for å sikre at også pasienter med reduserte 

digitale ferdigheter eller språkutfordringer får den hjelpen de 

trenger. Samtidig er det viktig at et nytt digitalt 

triageringsverktøy sikrer forsvarlighet, har høy kvalitet og 

ikke bidrar til sosial ulikhet. 

1.2 Pilotens innretning   

Begrepet triagering er bredt og kan ha relevans i ulike deler av et pasientforløp. Utredningen fra Direktoratet for 

e-helse viser at det eksisterer mange ulike triageringsverktøy i sektoren som treffer ulike trinn i arbeidsflyten. 

Det ble vurdert at det mest relevante tiltaket var å prøve ut et verktøy som tas i bruk forut for konsultasjon. 

Denne innretningen dekker tre områder av tiltak: 

1. Forberedende kartlegging (Kartlegge årsak til kontakt og hva som er viktig for pasient) 

2. Prioritering av hjelp (Vurdere innbyggers hjelpebehov, avgjøre prioritet og kontakttype) 

3. Gi hjelp (Informasjon og verktøy som støtter innbygger i å løse hjelpebehov) 

Hvert av disse punktene kan gjøres mer eller mindre avanserte. Eksempelvis kan en forberedende kartlegging 

gjøres enkelt med noen få spørsmål i fritekst eller mer avansert med strukturerte skjemaer. Et avansert alternativ 

kan være løsninger som tar i bruk teknologi som kunstig intelligens og hjelper innbygger med å løse problemet 

på egenhånd uten lege eller hjelper med prioritering.  Prioritering av hjelp kan gjøres av pasienten selv med 

støtte fra verktøyet eller at fastlegekontoret bestemmer prioritet og konsultasjonsform. Digitale løsninger kan 

også bidra med å gi hjelp mens pasienten venter på en legetime, for eksempel ved digitale læringsressurser.  

Innretningen som ble valgt for utprøving dekker fasen fra pasienten har bestemt seg for å oppsøke legen og til 

gjennomføring av konsultasjon som illustrert i figuren nedenfor. Løsninger som dekker tiltaket Gi hjelp (3) ble i 

denne omgang ansett som en annen type satsning.  

 

10 Triageringsverktøy - innretning på utprøving av triageringsverktøy for e-konsultasjon hos fastlege | Direktoratet for e-helse 

Fastlegesituasjonen

Handlingplan

Traigerings-
verktøy

Valgt
løsning

https://www.ehelse.no/aktuelt/ny-rapport-om-e-konsultasjon-og-triage-hos-fastlege
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Figur 1-1: Figur som illustrerer triageringsløsningen i et pasientforløp. Kilde: Direktoratet for e-helse, 2019 

 

Piloten fokuserer på to tiltak:  

1. Konsultasjonsforberedende kartlegging av pasientens helsesituasjon. 

2. Prioritering av hjelp - vurdere innbyggers hjelpebehov, avgjøre prioritet og kontakttype. Pasienten skal 

selv bestemme kontaktform (e-konsultasjon, video eller fysisk oppmøte).  

Triageringsverktøyet skal legge til rette for at:  

• innbygger kan bruke egne ressurser og kunnskaper om seg selv i planlegging og gjennomføring av 

behandling og oppfølgning.  

• innbygger blir mer aktiv i prosesser og beslutninger om egen helse og sykdom. 

• verktøyet er tilpasset helsepersonellets ulike arbeidsmåter ved å tilby funksjoner for planlegging, 

prioritering og innhenting av informasjon som kan være nyttig i konsultasjonen.  

• en tilgjengelig allmennlegetjeneste av god kvalitet. 

1.3 Formålet med denne piloten og videre utvikling etter den første pilotperioden 

Det overordnede målet med en triageringsløsning er å sikre at de digitale kontaktformene ikke unødvendig øker 

arbeidsbelastningen på fastlegene eller bidrar til å redusere kvaliteten på allmennlegetjenesten. 

Triageringsverktøyet skal sette innbygger i stand til å gjøre gode og informerte valg når spørsmål om egen helse 

melder seg og bidra til egenmestring. Verktøyet skal være tilgjengelig for sårbare grupper, heve kvaliteten på 

helsehjelpen, understøtte god tilgjengelighet og bidra til kostnadseffektive tjenester.  

Formålet med denne piloten var å samle kunnskap om erfaringer med en digital triageringsløsning for de berørte 

brukergruppene: fastleger, helsesekretær/sykepleier og listepasienter/pasient. I tillegg ønsket man å få testet 

løsningens plassering i fastlegekontorenes arbeidsflyt, løsningens tekniske kvalitet og brukervennlighet samt om 

løsningen generelt fungerte slik den var intendert. Det har blitt gjort flere justeringer i løsningen underveis, blant 

annet knyttet til antall skjemaer og teknisk integrasjon.  

Erfaringene fra dette forsøket danner grunnlaget for en utvidet og ny pilotering som har oppstart i januar 2023 

og som vil pågå til 1.juli 2023. Fra høsten 2023 vil en ny og mer permanent løsning utviklet av NHN testes ut på 

flere fastlegekontorer. Dette blir altså en ny fase av utprøvingen, som skal pågå frem til og med 2025.  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 0  R A P P O R T  

    
 

Figur 1-2: Tidslinje som beskriver pilotens plassering som en del av en større utprøving av digital triage. 

 

 

1.4 Oppbygging av rapporten – leseveiledning 

Kapittel 2 beskriver det praktiske rundt utprøvingen, herunder en beskrivelse av de fire ulike pilotkontorene. 

Kapitlet tar også for seg en kort beskrivelse av triageringsløsningen som ble anskaffet. Kapittel 3 inneholder en 

kort beskrivelse av evalueringsrammeverk og informasjonskildene som er bruk i evalueringen.  

Kapittel 4 beskriver funn fra nullpunktsmålingen og hvordan pilotkontorene vurderte triageringen ved kontorene 

før piloten. Dette er et viktig grunnlag for å bekrefte behovet og relevansen av tiltaket. Det gir også en indikasjon 

på forventningene til hvordan en triageringsløsning kan fungere fra helsepersonellets ståsted. 

Kapittel 5 presenterer resultatene fra spørreundersøkelsen og møtene med pilotkontorene underveis i 

utprøvingsperioden samt statistikk knyttet til bruken av løsningen. Empiri knyttet pilotkontorenes utprøving av 

løsningen er presentert og diskutert i tre deler, henholdsvis erfaringer fra leger, erfaringer fra 

helsesekretærer/sykepleiere og listepasientenes tilbakemeldinger. Den siste delen i kapittel 5 er en evaluering 

av den tekniske integrasjonen av løsningen.  

I kapittel 6 går vi igjennom data som dokumenterer den faktiske bruken av løsningen i pilotperioden.  

Kapittel 7 beskriver kort hvordan den tekniske løsningen har blitt tilpasset og implementert på de ulike 

pilotkontorene og i Helsenorge.  

I det siste kapitlet, kapittel 8, oppsummerer vi evalueringen med viktigste konklusjoner og anbefalinger for 

veiene videre.  
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2 Utprøvingen av nytt triageringsverktøy – prosjektet, 
deltagerne og den tekniske løsningen 

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten fastslår at bruken av e-konsultasjon skal økes og at et 

triageringssystem kan være et tiltak.11 Dette er utgangspunktet for Helsedirektoratets utredning og 

igangsetting av pilot for triageringsverktøy for fastlegekontor.12  

Prosjektet ble startet 1. mai 2021. Løsningen ble tilgjengelig for fastlegene i desember 2021. Piloten har i 

skrivende stund pågått i et år. I februar 2022 avdekket sikkerhetstester hos NHN et sikkerhetshull i løsningen 

mellom Helsenorge og leverandøren av løsningen (Doctrin). Dette førte til at løsningen ble midlertidig deaktivert 

fra 16. februar til 15. mars.   

Det ble gjort en rekke forberedelser i forkant av piloten. Blant annet ble det gjennomført en samling med alle 

pilotkontorene 10. september, og Norsk Helsenett utarbeidet opplæringsmateriell til fastlegene som ble 

distribuert i desember 2021.13  

Fastlegekontorene kommuniserte både i forkant og igjennom prøveperioden til sine pasienter gjennom bl.a. 

oppslag på venterom: 

 

2.1 Prosjektorganisering  

Prosjektet er en del av handlingsplanen for allmennlegetjenesten og har vært ledet av Helsedirektoratet. 

Prosjektgruppen har bestått av personer fra Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse. Det 

har også vært brukt referansegrupper for innspill. Menon og Medlytic fikk gjennom en anbudskonkurranse i 

oppdrag å evaluere piloten og har gjennomført kvantitative og kvalitative målinger som er oppsummert i denne 

rapporten. Vedlegg A viser roller og organisering av de ulike deltakerne i prosjektet.  

 

11 Helse- og omsorgsdepartementet (2020): Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 
12 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (2019): E-konsultasjon og triage hos fastlege 
13 Det ble bl.a. utviklet en lengre opplæringsvideo: https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-
fastlegen/veiledningsmateriale  

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale
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2.2 Fastlegekontorene 

Fire legekontor har vært med i piloten for digital triagering. Legekontorene har søkt om å være med i piloten og 

de er valgt ut med utgangspunkt i hvordan kontorene kunne godtgjøre etterlevelse av kriteriene: 

• Dedikere en leder for piloten, som kan være den lederen som eventuelt kontoret har fra før. 

• Sette av tid til en superbruker på kontoret som kan sette seg inn i og lære opp kontoret i bruk av 

triageringsverktøyet. 

• Sette av ressurser til å tilpasse arbeidsformen for helsepersonell ved kontoret (fastlege, 

helsesekretær og annet helsepersonell), for å kunne utnytte på best mulig måte de mulighetene et 

triageringsverktøy gir. 

• Delta i utviklingsaktiviteter, som å være i dialog med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett om 

erfaringer med bruk av triageringsverktøyet, og eventuelt tilpasninger av triageringsverktøyet hvis 

behov. 

• Delta i opplæring, samlinger, rapporteringsmøter, og dialogmøter med Helsedirektoratet og Norsk 

helsenett. 

• Avgi data til leverandøren som skal evaluere piloten, bla delta i spørreundersøkelser, intervjuer etc. 

 Fastlegene har mottatt tilskudd som kompensasjon for deltakelse.14 For å sikre en fornuftig variasjonsbredde 

blant legekontorene, ble det lagt vekt på at legekontorene skulle ha ulik størrelse, ulike pasientpopulasjoner, 

praktisere i områder med ulik befolkningstetthet og ha ulike listestørrelser.  

Andre viktige forskjeller mellom kontorene inkluderer blant annet geografisk plassering, by/distrikt, og forskjeller 

i pasientpopulasjon (f.eks. alder, sykdomsbilde, sosioøkonomisk bakgrunn, teknisk kompetanse og varighet på 

legelisten).  

Tabell 2-1: Oversikt over deltakerne fra de fire legekontorene og listestørrelse samt konsultasjonsomfang. 

  SiO Helse Frei Legesenter Gildheim 

Legesenter 

Vossevangen 

Legesenter 

Total 

Størrelse Lege 15 5 5 5 30 

 Helsesekretær 7 4 5 3 19 

 Sykepleier 1 0 0 5 6 

 Total 20 9 10 13 52 

Listestørrelse Gjennomsnitt 

(maks, min) 

1123 

(1350, 780) 

960 

(1000,900) 

1078 

(1200, 994) 

1242 

(1309, 1050) 

 

Antall 

konsultasjoner 

per dag 

Gjennomsnitt 

(Maks, Min) 

Maks og min 

representerer 

lege med høyest 

og lavest antall 

konsultasjoner på 

en normal dag 

16,7 

(18,14) 

21,6 

(30,15) 

17,6 

(20,16) 

16 

(20,15) 

 

       

 

14 Pilot for utprøving av triageringsverktøy på fastlegekontoret | Helsedirektoratet  

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/pilot-for-utproving-av-triageringsverktoy-pa-fastlegekontoret#regelverk-dette-ma-vaere-med-i-rapporteringen
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2.2.1 Ulikheter i pasientpopulasjon på tvers av pilotkontorene 

Analyser fra Helsedirektoratet15 viser at listepasientene på lange lister samlet sett hadde noe mindre kontakt 

med allmennlegetjenesten enn listepasienter som var tilknyttet kortere lister. Den gjennomsnittlige listelengden 

er ifølge fastlegestatistikk redusert med 6 prosent de siste 10 årene, og er i dag cirka 1100. Legesentrene i piloten 

ligger dermed alle rundt gjennomsnittet. Frei Legesenter og Vossevangen skiller seg noe ut med henholdsvis 

lavere og høyere antall enn gjennomsnittet. Forskjeller i kjønn- og alderssammensetning mellom listene er en 

viktig forklaring på forskjellene i kontaktomfang.16 Voksne kvinner og eldre er oftere i kontakt med tjenestene 

enn unge/middelaldrende menn.  

Beskrivelsene av legekontorene er hentet fra 

blant annet legekontorenes egen beskrivelse i 

søknaden om deltakelse og innspill i dialogmøter. 

SiO Helse  

SiO Helse er et av Norges største fastlegekontor 

og har 17 140 innbyggere på listen, og ingen 

venteliste ifølge Helsenorge.no. Kontoret har 15 

fastlegehjemler og 19 leger fordelt på tre 

lokasjoner i Oslo (Blindern, Nydalen og Sentrum). 

SiO Helse er organisert i tilslutning til 

Studentsamskipnaden i Oslo, noe som kan 

forklare at hovedtyngden av pasientene er i 

aldersgruppen 20 til 40 år. Kontoret har en 

relativt ung pasientpopulasjon, med relativt høy 

omløpshastighet på pasientlisten. Med omløpshastighet menes hvor lenge en person i gjennomsnitt er på legens 

pasientliste. Alle legene ved SiO Helse deltok i piloten. 

Frei Legesenter 

Frei er den største øya i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal, og var før kommunesammenslåing i 2008 en 

egen kommune med omtrent 5500 listepasienter.  Frei legesenter har 4700 pasienter og cirka 600 personer på 

venteliste. Senteret har fem fastleger hvorav fire er spesialister i allmennmedisin, og fire fast ansatte 

helsesekretærer. Kontoret har hatt lite bruk av legevikarer, men tar imot studenter fra NTNU på årlig 

praksisutplassering. Pasientpopulasjonen er både fra Kristiansund sentrum og utenfor byen. Kristiansund har 

vært en by med sosiale utfordringer og listepasienter som har lav utdanning og mange som står utenfor 

arbeidslivet. Frei legesenter har en eldre pasientpopulasjon, sammenlignet med SiO Helse, og ligner mer på 

Vossevangen sammenlignet med de andre legekontorene når det kommer til pasientpopulasjonen. Alle 

fastlegene ved kontoret deltok i piloten, og en av helsesekretærene ble delvis frikjøpt for å være ressursperson i 

pilotperioden. 

Vossevangen Legesenter  

Vossevangen har 5 fastlegehjemler fordelt på 7 leger, inkludert 3 vikarer, og åtte legesekretærer og sykepleiere 

til sammen. Det er totalt 5150 pasienter på fastlegenes lister og om lag 450 på venteliste. Vossevangen er et 

 

15 Helsedirektoratet (2018): Listelengde og pasientenes kontakt med allmennlegetjenesten 
16 Helsedirektoratet (2018): Listelengde og pasientenes kontakt med allmennlegetjenesten 

Kristiansund
Frei legesenter

Trondheim
Gildheim 
Legesenter 

Oslo
SiO Helse

Voss
Vossevangen 
Legesenter 
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tettsted i Voss kommune med om lag 16 000 listepasienter i 2022. Befolkingen er relativt likt fordelt fra ung til 

gammel.17 Pasientpopulasjonen på Vossevangen gjenspeiler befolkningen i Voss. 

 

Gildheim legesenter  

Legekontoret ligger relativt sentralt i Trondheim, nær et kjøpesenter. Kontoret har fem fastleger, hvorav fire er 

spesialister i allmennmedisin, og fire helsesekretærer. Det er 5 250 pasienter på fastlegenes lister, og omtrent 

250 pasienter på venteliste. Gildheim Legesenter har oppgitt å ta i bruk moderne løsninger som medfører at 

pasientene er vant til omstillinger.  

2.2.2 Organisatoriske og tekniske forskjeller mellom legekontorene  

I tillegg til ulik pasientpopulasjon, skiller legekontorene seg fra hverandre blant annet ved hvordan de er 

organisert, hvilke tekniske løsninger de har fra tidligere og antall helsesekretærer og/eller sykepleiere som bidrar 

med triagering av pasienter. 

Dette vil kunne påvirke hvilke gevinster og utfordringer som legekontorene opplever knyttet til 

triageringsløsningen. Eksempelvis er det av betydning hvilket journalsystem som benyttes ved legekontoret for 

hvordan informasjon fra innsendte skjema mottas for legene. 

I hvilken grad legekontorene benytter ulike konsultasjonsformer (fysisk, e-konsultasjon og video) og fordelingen 

mellom disse, vil også påvirke hvordan legekontorene opplever ulike nyttevirkninger og ulemper ved bruk av den 

samme digitale triageringsløsningen.   

Det var et kriterie for deltakelse i piloten at fastlegekontorene benyttet seg av Digital dialog fastlege via 

Helsenorge. De må tilby følgende tjenester: 

• Tilby timebestilling for vanlige konsultasjoner på Helsenorge 

• Videokonsultasjoner og tekstkonsultasjoner (e-konsultasjon) 

• Kontoret må ha e-kontakt og forplikte seg til å lese alle e-kontakter samme arbeidsdag 

• Tilby tjenesten Forny resept 

 

 

 

17 Voss | SSB  

Digital dialog fastlege (DDFL) er en tjeneste mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett. 

Når fastlegekontoret har tatt i bruk Helsenorge kan de velge å tilby tjenester for e-kontakt, timebestilling, reseptfornyelse og e-

konsultasjon. Tjenestene er integrert i fastlegens elektroniske pasientjournalsystem. 

Digital timebestilling: Legekontoret kan tilgjengeliggjøre valgte timer for direkte egenbooking på helsenorge.no. Det er også mulig å 

sende forespørsel om en time for eksempel dersom man ikke finner en tid som passer. Det er også mulig å kun tillate timeforespørsel. 

Da sender pasienten en melding med tekst uten å kunne velge tid fra kalenderen. Da er det opp til legekontoret å booke timen.   

E-konsultasjon (tekstkonsultasjon) er en elektronisk, skriftlig kommunikasjon mellom legen og pasienten 

E-kontakt: En tjeneste for å kontakte legekontoret om praktiske/administrative spørsmål. Spørsmålene besvares normalt av 

resepsjonspersonell på legekontoret.  

Forny resept: Tjeneste for å be om fornyet resept på faste legemidler 

Kilde: Norsk Helsenett og Helsenorge.no 

https://www.ssb.no/kommunefakta/voss
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Tabell 2-2: Organisatoriske og tekniske forskjeller mellom pilotkontorene  

 SiO Helse Frei Legesenter Gildheim 

Legesenter 

Vossevangen 

Legesenter 

EPJ-system CGM Journal CGM allmenn Pridok Infodoc Plenario 

Tilbyr videokonsultasjon Ja Nei Ja Ja 

     

 

I løpet av pilotperioden har det vært enkelte endringer i staben på legekontorene, med blant annet noen leger i 

permisjon, og et par som har sluttet og noen ny har begynt. Det samme gjelder for helsesekretærene. Totalt sett 

har likevel ikke disse endringene hatt vesentlig betydning for gjennomføringen av piloten og for 

evalueringsresultatene.  

2.3 Kort om triageringsverktøyet i piloten   

Verktøyet som ble valgt for utprøving er levert av det svenske selskapet Doctrin. Triageringsvektøyet ble valgt på 

basis av en anbudsprosess i april 2021. Kun deler av Doctrin sin løsning ble ansett som relevant for piloten. Denne 

ble videre tilpasset det norske systemet og integrert på Helsenorgeplattformen. Vedlegg B gir utfyllende 

informasjon om den tekniske løsningen.  

For å komme til skjemaet må innbygger logge seg inn på Helsenorge med bank-id. På Helsenorge blir innbygger 

spurt om hvem vedkommende representerer (seg selv eller barnet). Piloten omfattet ikke representasjon med 

fullmakt på vegne av andre voksne.  

Deretter får pasienten tre valg, henholdsvis «Forny resept», «Kontakt fastlege – be om time eller råd» og 

«Kontakt legesentret» (se figur 2-2).  Dersom pasienten velger «Kontakt fastlegen – be om time eller råd» får 

pasienten en «chat» med Helsenorge og beskjed om fylle ut et spørreskjema. Pasienten får beskjed om å velge 

det spørreskjemaet som passer med det vedkommende søker hjelp for enten ved å bruke søkeord eller lete i en 

oversikt over årsaker. Deretter får pasienten et dynamisk spørreskjema som er basert på årsaken til 

henvendelsen. Pasienten svarer på spørsmålene og fullfører skjemaet. Det er en regelmotor i 13 av skjemaene 

som gir pasienten en anbefaling på type kontakt (konsultasjonsform). Det utfylte skjemaet overføres til 

Helsenorge og videre til fastlegens journalløsning.   

Etter utfylt skjema tas innbygger tilbake til Helsenorge og kan selv velge hvordan kontakt man vil ha, henholdsvis 

time (video eller fysisk oppmøte) og e-konsultasjon. Alternativt kan pasienten velge at legekontoret skal ta 

kontakt ved å sende en forespørsel. Hvilke tjenester pasienten kan velge avhenger av hvilke tjenester det enkelte 

legekontoret tilbyr. Dersom pasienten sender forespørsmål om time til legekontoret, vil legekontoret ha tilgang 

på skjemaet. Legen vil også ha tilgang på skjemaet før konsultasjonen.  
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Figur 2-1: Illustrasjon av bruk av Doctrin på Helsenorge. Kilde: Opplæringsmateriell, NHN 
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2.4 Pandemien i utprøvingsperioden 

Deler av pilotperioden ble gjennomført i en periode med pandemi og smitteverntiltak. For fastlegene påvirket 

pandemien både konsultasjonsinnhold og form. I gjennomføringen av evalueringen har dette blitt tatt høyde for 

i datainnhenting og vurderinger som er gjort. 

I pilotperioden var pandemien på et sent stadium, og legekontorene og samfunnet for øvrig var relativt godt vant 

med situasjonen. På et overordnet nivå ser vi ikke at pandemisituasjonen har hatt stor betydning for virkningene 

av piloten. Det har selvsagt vært slik at pandemien har satt sine spor i piloten, bl.a. ved at det i perioder har vært 

slik at det mest benyttede skjemaet for utfylling av pasient har vært knyttet til Covid-19-sykdom. Dette har likevel 

ikke noen vesentlig betydning for selve piloten og evalueringen av denne. 

Vi vurderer derfor at virkningene som er identifisert i denne evalueringen, ikke er særlig påvirket av å ha blitt 

gjennomført innenfor en periode med spesielle omstendigheter og utfordringer for helsetjenesten og pasienter. 
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3 Metode og datainnsamling  

Evalueringen er gjennomført med utgangspunkt i OECDs rammeverk for evaluering av offentlig finansierte 

tiltak og tilpasset denne spesifikke evalueringen i helsetjenesten. Vi vurderer pilotens relevans sett opp mot 

utfordringene som er tenkt løst og hvorvidt det er oppnådd effekter på en ressurseffektiv måte. Til grunn for 

analysene ligger informasjon fra blant annet spørreundersøkelse, intervjuer og statistikk fra 

triageringsløsningen. 

3.1 Evalueringsrammeverk 

Evalueringen tar utgangspunkt i OECDs rammeverk for evaluering av offentlig finansierte tiltak. 

Evalueringsmodellen er bygget opp om fire kriterier: relevans, effekt, effektivitet og veien videre. 

Relevanskriteriet er godt dokument gjennom forstudiene til forsøket. Kriteriet er ytterligere belyst gjennom en 

kartlegging av dagens situasjon og behovet for en triageringsløsning før oppstarten av piloten. Dokumentasjon 

av effekt og hvorvidt det er behov for å gjøre justeringer er særlig vektlagt i denne evalueringen.   

Relevans Effekt  Effektivitet Veien fremover 

Hvordan fungerer dagens 

triagering? 

 

Er det behov for en 

triageringsløsning?  

 

Når man målene som er 

satt for tiltaket? 

 

Hva er effekten på 

ressursbruk og kvalitet 

for ulike grupper? 

 

 Er utformingen og 

organiseringen av virkemidlet 

hensiktsmessig? 

 

Kan det gjøres endringer i 

piloten som forbedrer effekten 

på ressursbruk og kvalitet?  

Bør forsøket utvides og 

under hvilke kriterier?  

 

Er det noen justeringer 

som kan gjøres for å 

forbedre 

organiseringen? 

 

3.2 Informasjonskilder 

Evalueringen bygger på både kvalitative og kvantitative data. Det inkluderer blant annet dokumentstudier av 

relevante bakgrunnsdokumenter. Kvalitative informasjonskilder inkluderer informasjon fra både 

forsøkskontorene, teknisk leverandør og andre kilder. Informasjonen har vært hentet inn både gjennom jevnlige 

dialogmøter, workshoper og dybdeintervjuer med enkeltaktører. Kvantitative data omfatter både 

spørreundersøkelser til forsøkskontorene og data innhentet gjennom den digitale triageringsløsningen.  

3.2.1 Dokumentstudier 

Dokumentstudier innebærer å gå systematisk gjennom tilgjengelig skriftlig informasjon som er relevant for 

oppdraget. Dette arbeidet danner et viktig informasjonsgrunnlag for å utarbeide spørreundersøkelse, 

intervjuene og gjennomføre andre deler av prosjektet. Formålet med dokumentstudiene vil være å sikre at vi 

allerede før forsøket settes i gang, har et så godt som mulig informasjonsgrunnlag omkring hvilke effekter 

forsøket skal kunne gi. Det viktigste informasjonsgrunnlaget for dette prosjektet har vært utredningene fra 

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet fra 2018/2019 om triagering i fastlegetjenesten. Det har også vært 

gjennomgått casestudier om triageringsverktøyet Doctrin.  
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3.2.2 Spørreundersøkelse til ansatte ved legekontorene 

Det har vært gjennomført tre spørreundersøkelser i prosjektet. Utvalget i spørreundersøkelsene var ansatte som 

deltok i piloten ved de fire legekontorene. Dette inkluderte både fastleger og sykepleiere/helsesekretærer.   

Den første spørreundersøkelsen var en nullpunktsmåling som ble gjennomført i samme tidsrom som den digitale 

triageringsløsningen ble tatt i bruk av forsøkskontorene. I nullpunktmålingen det ble kartlagt hvordan de ansatte 

opplevde situasjonen før innføring av ny triageringsløsning. Formålet med nullpunktsmålingen var å legge 

grunnlaget for senere å kunne vurdere hvilke positive og negative virkninger forsøket har hatt. Spørsmålene i 

nullpunktmålingen vil i stor grad svare ut relevansen av tiltaket – hvorvidt ansatte ved legekontorene opplever 

at det er et behov for en digital triageringsløsning.   

Tabell 3-1:- Tidsrom for spørreundersøkelsene 

 

Temaene i spørreundersøkelsene har vært omtrent de samme gjennom hele utprøvingen for å sikre 

sammenlikningsgrunnlag over tid. Unntaket er spørsmålene knyttet til vurdering av dagens situasjon før piloten 

fra nullpunktsmålingen, som naturlig nok ikke ble videreført i de øvrige spørreundersøkelsene underveis i 

utprøvingsperioden.  

Spørsmålene har i stor grad vært formulert på en måte der respondentene har tatt stilling til ulike påstander og 

besvart «hvor enig eller uenig er du i følgende påstand på en skala fra 1 til 7 der 1 er helt uenig og 7 er helt enig». 

Det var også åpne felt for kommentarer tilknyttet hver kategori.  Se vedlegg C for alle spørsmålene fra 

spørreundersøkelsen.  

Spørsmålene har omhandlet følgende tema: 

• Tidsbruk og arbeidsbelastning knyttet til triagering 

• Egnethet av triageringsverktøyet knyttet til ulike pasientgrupper (kronisk, akutt, annet) 

• Effekter av nytt triageringsverktøy knyttet til konsultasjonforberedelse, journalføring og annet 

• Styrker og svakheter med manuell triagering og ved det digitale triageringsverktøyet  

 

 

 

 

 

 

Type undersøkelse Tidsrom 

Nullpunktsmåling 24. november 2021 til 13. desember 2021 

Midtveismåling 29. april 2022 til 24. mai 2022 

Sluttmåling 4. November 2022 til 23. november 2022 
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Antall respondenter i spørreundersøkelsen er relativt lav. Dette betyr at funnene baserer seg på kvalitative 

analyser av resultatene.  

Tabell 3-2: Antall respondenter i spørreundersøkelsene etter rolle og legesenter. 

  Nullpunktsmåling Midtveismåling Sluttmåling  

Antall 

respondenter 

Lege 27 20 27  

Sykepleier/sekretær 25 16 20  

Antall 

respondenter per 

legesenter 

SiO Helse 20 15 18  

Frei Legesenter 9 8 9  

Gildheim Legesenter 10 9 10  

Vossevangen 

Legesenter 

13 4 10  

 Total 52 36 47  

 

Spørreundersøkelsene ble sendt til fastlegekontorene via epost. Påminnelser om å fullføre undersøkelsene ble 

sendt via epost og sms. Kontaktinformasjon til deltagerne ble samlet inn via en kontaktperson ved hvert 

fastlegekontor, og senere oppdatert i løpet av piloten etter hvert som ansatte sluttet og nye ansatte begynte ved 

legekontorene. Hver deltager fikk en unik nøkkel knyttet til sine besvarelser slik at det er mulig å følge utviklingen 

over tid. 

3.2.3 Dialogmøter og intervjuer med legekontorene  

Det har vært gjennomført regelmessige dialogmøter med legekontorene som deltok i piloten og 

prosjektgruppen. Hensikten med disse møtene har vært å utforske årsaker til hvorfor målgruppen handler og 

tenker som de gjør. I dialogmøtene har det vært diskutert erfaringer og utfordringer med løsningen.  

Dette har vært den viktigste kilden til kvalitative innspill til evalueringen. Det har også vært gjennomført noen 

enkeltintervjuer med deltakende leger i prosjektets startsfase.  

3.2.4 Statistikk om triageringsløsningen 

Det har vært gjennomført intervju med leverandøren av triageringsløsningen Doctrin og samlet inn statistikk om 

bruken av løsningen gjennom pilotperioden. Doctrin har en egen statistikkmodul hvor man til enhver tid kan få 

informasjon om antall ferdig utfylte skjema og hvor lang tid pasientene bruker på å fylle ut skjema, og antall 

skjema som ikke er fullført over en gitt periode. Løsningen gir også informasjon om gjennomsnitt antall skjema 

utfylt per dag, kjønns- og aldersfordelingen for pasientene som har benyttet løsningen samt oversikt over alle 

skjema og hvor mye hvert enkelt skjema til enhver tid benyttes. Statistikken gir også grunnlag for å si noe om 

utvikling i parameterne over tid.  
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Illustrasjon fra statistikkverktøyet som har vært tilgjengelig gjennom Helsenorge Veiviser: 

 

3.2.5 Tilbakemeldinger fra listepasienter 

Norsk Helsenett har gjennomført tre innsiktsaktiviteter for å få tilbakemeldinger fra listepasienter. Det ble 

gjennomført en spørreundersøkelse via Helsenorge.no, en brukertest med syv listepasienter og en fastlege fra 

prosjektet, og et besøk hos et av pilotsentrene.  

3.2.6 Tolkning av resultater 

Piloten har pågått i en begrenset tidsperiode med få deltakere. I utvelgelsen av pilotkontorer ble det vektlagt en 

viss variasjon i pasientpopulasjon og geografi. Hvorvidt eksterne faktorer har betydning for resultatene og 

erfaringene er ikke undersøkt i denne evalueringen. Med et lite utvalg er det i tillegg utfordrende å skille 

resultater på både legekontor og rolle samtidig. Ved enkelte spørsmål er dette likevel gjort for å belyse en tydelig 

forskjell. Resultatene gir en indikasjon på effekter ved digital triage, men det er behov for en pilot i større skala 

for å kunne generalisere resultatene.  
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4 Triagering på fastlegekontorene før piloten –
nullpunktsmåling 

Ved oppstart av evalueringen ble det gjennomført en såkalt «nullpunktsmåling» der de deltagende 

legekontorenes praksis før oppstarten av piloten i 2021 ble kartlagt. Her ble særlig praksis knyttet til hvordan 

kontorene arbeidet med triagering (heretter manuell triagering) vurdert. Vi fant at det i hovedsak er 

helsesekretær/sykepleier som gjennomfører triageringen, men at noen av legene (på tvers av kontorene) 

deltar mer aktivt i triageringen. Kartleggingen viste også at både leger og helsesekretærer/sykepleiere hadde 

høye forventninger til hvordan dagens triagering kunne forbedres. 

4.1 Legens og helsesekretær/sykepleiers rolle ved manuell triagering 

I hovedsak er det helsesekretærer/sykepleiere ved legekontorene som gjennomfører den innledende 

triageringen. Dette foregår primært på telefon og det meste av tiden som brukes i resepsjonen går med til 

samtaler med pasienter som ringer inn eller som henvender seg i luken. Pasientene kan også henvende seg 

digitalt. Gjennom digital dialog kan pasientene velge mellom konsultasjon eller e-konsultasjon. Ved e-

konsultasjon sendes det en melding til fastlegen som fastlegen skal besvare i løpet av 4-5 dager. Ved «vanlig» 

konsultasjon kan pasientene velge hastetime, fysisk konsultasjon eller videokonsultasjon (dersom fastlegen tilbyr 

det). Ledige timer vises i en kalender om fastlegen ønsker dette. Alternativt kan pasienten sende forespørsel om 

time uten å kunne velge dato. Fastlegekontoret kan selv velge om pasienten har mulighet til å booke direkte i 

timeboken eller om pasienten kun kan komme med ønske om time. Forespørslene om timer triageres når de 

kommer inn til fastlegekontoret. 

Spørreundersøkelsen viser at det varierer mellom legekontorene hvor delaktige legene er i triageringen. Flere 

nevner at det er i hovedsak helsesekretær/sykepleier som gjør triagering og at de kun bistår noen ganger eller 

sjeldent med å avgjøre hastegrad/prioritet. Noen leger oppgir også at de aviser uegnet kontakt. I tillegg nevner 

en at vedkommende ser over dagens timebok og e-kontakter som kommer til sekretær. Andre eksempler er at 

legene selv setter opp faste kontroller frem i tid for kronisk syke. Enkelte vurderer også alle e-konsultasjoner og 

en stor del av e-kontakter.  

Legene ble også bedt om å oppgi omtrentlig hvor mye tid de bruker på triagering i snitt hver dag. Dette varierer 

mye mellom legene. Noen oppgir at de bruker under fem minutter mens andre sier opp til en time.  Dette skyldes 

antakeligvis både noen ulikheter i praksis på legekontorene og samtidig at det er uklart i hva man legger i 

begrepet triagering.  

4.2 Erfaringene med manuell triagering 

Hvilke effekter en kan forvente å oppleve av en digital triageringsløsning vil kunne avhenge av hvor godt en 

opplevde at triageringen fungerte før innføringen av digital triageringsløsning. Det har derfor vært viktig å 

undersøke nettopp hvordan triageringen fungerte på legekontorene før piloten ble satt i gang i en 

nullpunktsmåling. 

Fra nullpunktsmålingen kommer det tydelig frem at respondentene ikke synes den manuelle triageringen 

fungerte særlig godt. Ingen av respondentene var helt enig i at løsningen fungerte godt, samtidig var det få som 

var helt uenig. Hovedtyngden av respondentene svarte at den manuelle triageringen fungerte midt på treet.  
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Alle de fire legekontorene har stor variasjon blant de ansatte mht. hvorvidt de opplevde at den manuelle 

triageringen fungerte godt. Vossevangen legesenter har imidlertid en høyere enighet om at dagens triagering 

fungerer godt.  

Figur 4-1: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Triageringen ved legekontoret fungerer godt? Totalt alle 
respondenter (leger, helsesekretærer og sykepleiere) n=42 

 

Fra nullpunktsmålingen kan det imidlertid spores en tendens til at helsesekretærene var mindre fornøyde med 

den manuelle triageringen sammenlignet med det legene var. I det følgende vil vi derfor gå mer inn legenes og 

helsesekretærenes erfaringer med manuell triagering.  

4.2.1 Legenes erfaringer med manuell triagering 

I åpent kommentarfelt fra nullpunktsmålingen er det mange leger som beskriver utfordringer knyttet til manuell 

triagering. Triageringen omtales blant annet som ressurskrevende. Flere av legene kommenterer at elektronisk 

egenbestilling av legetime gir stort rom for feil. Dette handler i stor grad om at pasientene overvurderer 

hastegraden og får time raskere enn nødvendig. Det er også flere som kommenterer på at pasienten ikke 

nødvendigvis har de beste forutsetningene for å kunne selv velge hvilken konsultasjonsform18 som passer best 

til deres problemstilling. Eksempelvis vises det til at en stor andel e-konsultasjoner må avvises fordi 

problemstillingen ikke lar seg besvare forsvarlig med denne konsultasjonsformen. Ved bestilling av e-

konsultasjoner opplever legene også utfordringer knyttet til at de får begrenset med informasjon fra pasientene. 

Dette gjør det vanskelig å vite hva behovet til pasienten er. I disse tilfellene beskrives det at det blir det mye 

«chatting» frem og tilbake, og det oppleves ofte som bedre å ringe pasienten for å få en raskere avklaring. 

 «Dagens måte å starte tekstkonsultasjoner på fungerer ikke godt. De kan skrive inn 

 ufullstendige konsultasjoner om problemstillinger som ikke lar seg løse kun via  tekstbaserte 

 konsultasjon.» Lege ved et av pilotkontorene 

Imidlertid er enkelte fornøyd med hvordan den manuelle triageringen fungerer. Samtidig poengteres det at 

hvordan triageringen fungerer, i stor grad avhenger av kompetansen og opplæringen til vedkommende som 

gjennomfører triageringen.  

 

18 Fysisk oppmøte, videokonsultasjon eller tekstbasert konsultasjon(e-konsultasjon). Mulighetene for valg av ulike konsultasjonsformer 
varierer mellom legekontorene.  

2%
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Resultatene fra nullpunktsmålingen viser at rundt 35 prosent av legene er mer enig enn uenig i at triageringen 

fungerer godt. Om lag 22 er mer uenig enn enig. 43 prosent er verken enig eller uenig i at triageringen fungerer 

godt.  

Figur 4-2: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Triageringen ved legekontoret fungerer godt? Svar blant leger. 
n=23 

 

I nullpunktsmålingen fikk legene spørsmål om hvorvidt manuell triagering var godt egnet til å fange opp pasienter 

med behov for snarlig oppfølging, alvorlig sykdom eller kronisk sykdom. Resultatene viser generelt lite forskjeller 

mellom de tre kategoriene. Det syntes å være noe mer utfordrende med pasienter med behov for snarlig 

oppfølging med dagens triagering.  

Figur 4-3: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Svar blant leger. N=21-23 

 

 

I nullpunktsmålingen ble legene stilt spørsmål om hvorvidt de opplever «unødvendige» henvendelser som en 

utfordring for tilgjengeligheten for pasienter med større behov og for egen kapasitet. Fra legenes perspektiv 

oppleves det gjennomgående som et problem at pasienter med lite behov fortrenger pasienter med større 

4% 17% 43% 30% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 Helt uenig 2 3 4 5 6 7 Helt enig

5%

10%

17%

5%

9%

5%

10%

26%

23%

24%

22%

32%

38%

22%

23%

10%

4%

9%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagens system for timebestilling er godt egnet til å fange
opp pasienter med behov for snarlig oppfølging, n=23

Dagens system for timebestilling er godt egnet for å gi
pasienter med alvorlig sykdom hensiktsmessig oppfølging,

n=22

Dagens system for timebestilling er godt egnet for
hensiktsmessig oppfølging av pasienter med kronisk sykdom,

n=21

1 Helt uenig 2 3 4 5 6 7 Helt enig



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 5  R A P P O R T  

    
 

behov. Legene i stor grad uenig at pasienter må vente lenger på konsultasjon enn deres helsemessige behov 

skulle tilsi.  

Figur 4-4: I hvilken grad opplever du at... Gjennomsnittsscore blant leger (skala 1-7). n=21-23 

 
 

4.2.2 Helsesekretærenes/sykepleiernes erfaringer med manuell triagering 

Svært mye av den manuelle triageringen foregår på telefon med helsesekretær/sykepleier. Helsesekretærene og 

sykepleiere oppga i nullpunktsmålingen at de generelt bruker store deler eller omtrent hele dagen på å besvare 

telefonanrop og meldinger fra pasienter. I gjennomsnitt får de over 50 telefoner fra pasienter hver dag, men 

dette varierer fra 20 til 100 telefoner. 

Sammenlignet med legene var helsesekretærene mindre fornøyde med manuell triagering. I underkant av 

halvparten oppgir at de er mer uenig enn enig i at triageringen fungerer godt. Om lag 32 prosent er mer enig enn 

uenig.   

Figur 4-5: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Triageringen ved legekontoret fungerer godt. Svar blant 
sykepleiere og helsesekretærer. N=19 
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4.3 Stort forbedringspotensial fra dagens manuelle triagering 

Det var stor enighet blant respondentene i nullpunktsmålingen om at triageringen kunne forbedres. Over 90 

prosent av alle respondentene oppga at de var helt eller delvis enig i dette. Svært få er mer uenig enn enig. Innad 

i legekontorene var det også bred enighet om at triageringsløsningen hadde potensial for forbedring. Det var 

imidlertid noe mer spredning på skalaen hos Frei Legesenter. 

Figur 4-6: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Triageringen kan forbedres. Svar blant leger, helsesekretærer og 
sykepleiere. N=44 

 

Det var imidlertid en tendens til at helsesekretærene/sykepleierne så en større oppside enn legene med tanke 

på å forbedre datidens triagering.  

Figur 4-7: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Triageringen kan forbedres. Svar blant leger(n=24) og 
helsesekretær/sykepleiere(n=20) 

 

4.3.1 Pilotkontorenes forventinger knyttet til digital triagering 

I nullpunktsmålingen uttrykket legene både forventinger til positive og negative virkninger av en ny digital 

triageringsløsning. På den positive siden kan en ny digital triageringsløsning kunne bidra til riktig helsehjelp til 

riktig tid. Eksempelvis uttrykte flere at en ny digital triageringsløsning kunne gjøre det lettere for legekontoret å 

avbestille en feilbrukt hastetime basert på skjemaet, fordi skjemaet trolig inneholdt mer informasjon om 

pasienten enn tidligere triageringsløsning tillot/gjorde. Dette beskrev de at vil frigjøre tid til en annen pasient 
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som har mer bruk for timen. Legene trakk også frem at de håpet at en digital triageringsløsning ville føre til at 

pasientene ble veiledet til riktig konsultasjonsform og til riktig ventetid. Det var også flere av legene som hadde 

forventninger til at en ny digital triageringsløsning kunne gi bedre dokumentasjon om pasienten og dens tilstand, 

og som følgelig kunne føre til at de brukte mindre tid på dokumentasjon etter konsultasjon.  

Flere av legene uttrykte forventninger til at en ny digital triageringsløsning kunne gi avlastning i form av redusert 

volum av telefonbasert kommunikasjon samt mindre tidsbruk på triagering og dokumentasjon. Blant annet 

uttrykte et flertall av legene forventinger til at en ny digital triageringsløsning kunne bidra til å redusere 

tidsbruken på journalføringen uavhengig av konsultasjonsform. En av årsakene til det ble begrunnet med at hvis 

legene kan benytte pasientenes beskrivelse av problemstillingene vil legene slippe å skrive det selv inn i 

journalsystemet. Enkelte av legene uttrykte også en forventning til at ny digital triageringsløsning kunne føre til 

tryggere pasientbehandling. Videre var det flere leger som håpet at ny digital triageringsløsning ville gi 

pasientene mer «ansvar» og veiledning ved bruk av skjemaet til å kunne avgjøre hastegraden av sin 

problemstilling.  

Samtidig uttrykte noen av legene skepsis knyttet til at løsningen kunne ende opp med å gi merarbeid uten 

avlastning og økt trykk på ekspedisjonen med pasienter og problemstillinger som ikke så enkelt ville kunne 

håndteres med denne løsningen. Det ble også nevnt en bekymring om at de unge og friske med teknisk 

kompetanse kunne få økt tilgang til tjenesten, mens de eldre og kronisk syke kunne få redusert tilgang. Denne 

siste bekymringen, at de eldre ikke ville kunne benytte seg av løsningen på samme måte som de yngre, skulle 

vise seg å få et litt annet utfall: gjennom piloten har man sett at det er de yngre pasientene som forsøker å finne 

veier utenom den digitale løsningen for å kunne komme raskt til konsultasjon med lege uten triagering.   

Også helsesekretærene/sykepleierne uttrykte forventinger til at ny triageringsløsning ville føre til mer 

hensiktsmessig konsultasjonsform.  

 «Forhåpentlig vil triageringen fungere godt, avlaste front og gi mer hensiktsmessige 

 konsultasjoner.» Helsesekretær ved et av pilotkontorene 

95 prosent oppga at de var mer enig enn uenig i at nytt digitalt triageringsverktøy vil kunne bidra til en mer 

hensiktsmessig bruk av konsultasjonsform, mens 5 prosent var mer usikre.  

 «Tror en viss aldersgruppe som er vant til å bruke den digitale verden vil benytte seg av dette. 

 Selv om det er mulig å bruke e-konsultasjon er det likevel mange, gjerne spesielt eldre, som 

 foretrekker å ringe.» Helsesekretær ved et av pilotkontorene 

Oppsummert kan vi si at de ansatte på pilotkontorene uttrykker behov og forventninger som i stor grad bekrefter 

behovsanalysen og utredningene fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse som ligger til grunn for dette 

pilotprosjektet.  
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5 Erfaringer med digital triagering 

I dette kapitlet presenteres erfaringene fra helsepersonell som deltok i piloten. Kapitlet inneholder også en 

beskrivelse av listepasientenes erfaring med løsningen. Resultatene er basert på spørreundersøkelsene, 

dialogmøter og intervjuer med pilotkontorene.  

Vi finner at legene er i stor grad fornøyd med løsningen. De opplever å være mer forberedt til konsultasjon og 

at pasientene både er mer forberedt og bevist på egen helsesituasjon. Dette kan i noen tilfeller bidra til mer 

effektive konsultasjoner. Spesielt gjelder dette e-konsultasjoner der pasienten har gitt en god beskrivelse av 

problemstillingen i skjemaet. Legene forteller også at det digitale skjemaet i flere tilfeller kan bidra til at de 

sparer tid på journalføring.  

Helsesekretærer og sykepleiere forteller at løsningen i liten grad fører til tidsbesparelser og at løsningen tidvis 

oppfattes som tungvinn. Dette må ses i sammenheng med at det fantes en «bakdør» for timebooking.  

Tilbakemeldingene fra listepasientene er noe blandet. De tyder på at løsningen har forbedringsbehov når det 

kommer til brukervennlighet. Spesielt gjelder dette lengden på skjemaene. Samtidig forteller flere leger at 

pasientene er bedre forberedt til time og at spesielt skjemaet for psykisk helse virker å være nyttig for både 

pasienten og legen. Helsepersonell forteller også at det er behov for en «modning» hos pasienter for å ta i 

bruk løsningen på en god og effektiv måte.  

5.1 Endringer i arbeidsflyt på legekontoret med digital triageringsløsning 

Figuren 5-1 illustrerer de ulike arbeidsflytene for timebooking og triagering på fastlegekontoret etter innføringen 

av triageringsverktøyet. De tre ulike veiene for å booke time hos fastlegen har vært:  

1. Pasienten ringer til legekontoret og helsesekretær/sykepleier gjennomfører triageringen og booker 

time til pasienten. 

2. Pasienten booker time via helsenorge.no uten å fylle ut skjema gjennom å benytte knappen 

«Timeavtaler» på Helsenorge.no (gjerne omtalt som «bakdøren»).  

3. Pasienten velger «kontakt» fastlegen på helsenorge.no og må fylle ut skjemaet. Pasienten får i noen 

tilfeller anbefalinger om konsultasjonstype.  

a. Pasienten velger e-konsultasjon og legen har tilgang på skjemaet.  

b. Pasienten velger å bestille time (video/fysisk).  

i. Forespørsel om time sendes til legekontoret og legekontoret 

(helsesekretær/sykepleier) har tilgang på skjemaet ved oppsett av time. Legen har 

tilgang på skjemaet før timen. 

ii. Legen har åpne timer i timeboken for direktebooking av pasienten. Legen har tilgang 

på skjemaet før timen.  
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Figur 5-1: illustrasjon av arbeidsflyt for timebooking og triagering på fastlegekontoret  

 

5.2 Legenes erfaringer med digital triageringsløsning 

Legenes erfaringer med triageringsløsningen er noe delte. De fleste positive tilbakemeldinger knytter seg til 

verktøyet som konsultasjonsforberedende. Både legene og pasienten opplever i stor grad å være mer forberedt 

til konsultasjon. Noen opplever at dette kan gi mer effektive konsultasjoner og dokumentasjon i etterkant.  

 «Tidsbesparelse på journalføring og følelsen av å møte pasienten godt forberedt har vært 

 største nytten så langt.»  Lege ved et av pilotkontorene 

Over halvparten er mer enig enn uenig i at alt i alt har fordelene vært større enn ulempene gjennom 

prosjektperioden. Legene vil også i stor grad anbefale andre legekontor å ta i bruk en digital triageringsløsning. 

Omtrent alle respondentene i undersøkelsen nevner likevel at det er en del utfordringer med løsningen. 

Integrasjonen mellom journalsystemet, Helsenorge og Doctrin har gjennomgående vært vanskelig for å dra fult 

nytte av løsningen. Det samme gjelder lav bruk av skjema og lav kvalitet på utfylte skjemaer.  

Det er usikkert om verktøyet faktisk har gitt noen effekt for legene når det kommer til å faktisk triagere pasienter. 

Det vil si om løsningen bidrar til mer effektiv prioritering av pasienter og rettere konsultasjonsform.  
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5.2.1 For legene fungerer skjemaet som en forberedende kartlegging av pasientens 

tilstand 

Informasjon fra skjemaet kan forbedre gjennomføring av e-konsultasjon. I nullpunktsmålingen var det flere 

kommentarer på at legene opplevde digitale konsultasjoner, spesielt e-konsultasjon (tekstmelding) som lite 

effektive. En av legene med lang fartstid sier at jo bedre man kjenner pasientene jo mer effektive blir 

konsultasjonene og dette gjelder spesielt digitale konsultasjoner.  

Flere av legene kommenterer i spørreundersøkelsene at informasjonen fra skjemaet bidrar til at det blir mindre 

«chatting» i e-konsultasjonene.  Det blir lettere å avslutte en korrespondanse og bedre flyt i digital 

kommunikasjon.  

Pasientene og lege er mer forberedt til konsultasjon. Legene er i stor grad enig i at skjemaet gjør at de er mer 

forberedt til konsultasjon. 90 prosent av legene er mer enig enn uenig i at de er bedre forberedt til konsultasjon 

med skjemaet.  Gjennomsnittscore i sluttmålingen på spørsmålet «Jeg er bedre forbedret til konsultasjon med 

skjema» er 5.3 (av 7). Legene er også i stor grad enig i at pasientene er bedre forberedt til konsultasjon med 

skjemaet, med en gjennomsnittscore på 5.2 (av 7). En av legene beskriver det slik: 

«Jeg forstår motivasjonen/bakgrunnen for hvorfor de har bestilt timen før de kommer inn og 

 opplever da ofte at pasienten har tenkt gjennom hva timen skal brukes til i større grad.» Lege 

ved et av pilotkontorene 

I fritekstfeltet oppgir legene at det er en fordel å vite hva pasientene ønsker med timen før møtet. Pasientene 

har på forhånd gjort en vurdering av sine plager og sin situasjon som kan gjøre konsultasjonen mer forbedret, er 

det en lege som kommenterer. En annen lege forteller at det i noen tilfeller kan være lettere å ta kliniske 

beslutninger uten veldig mye frem og tilbake med pasienten. Dette resulterer noen ganger i kortere 

konsultasjoner.  

Figur 5-2: I følgende spørsmål ber vi deg sammenlikne pasientene som fyller ut skjema i triageringsløsningen (Doctrin) mot 
de pasientene som ikke gjør det. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander. Svar blant leger.n=18-21 
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Flere leger opplever også pasienter som fyller ut skjema tar mer informerte valg om egne helsebehov. Omtrent 

50 prosent er mer enig enn uenig med et gjennomsnitt på 4.5 (av 7). Over 60 prosent av legene mener at 

pasienter som fyller ut skjemaet har bedre forståelse av egen helsesituasjon.  

Figur 5-3: I følgende spørsmål ber vi deg sammenlikne pasientene som fyller ut skjema i traigeringsløsningen (Doctrin) mot 
de pasientene som ikke gjør det. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander. Svar blant leger. 

 

Det er likevel mange leger som opplever at de ikke har tilstrekkelig tid til å lese gjennom skjemaet. I fritekstfeltet 

i spørreundersøkelsen forteller enkelte leger at det er mye tekst i skjemaet som er uten relevans og det tar tid å 

lese alt.  

Figur 5-4: I følgende spørsmål ber vi deg sammenlikne pasientene som fyller ut skjema i triageringsløsningen (Doctrin) mot 
de pasientene som ikke gjør det. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander… Jeg har tilstrekkelig tid til å lese gjennom 
skjema. Svar blant leger. N=21 

 

Det rapporteres om positive effekter knyttet til triagering – men også negative. Det er kommet 

tilbakemeldinger fra enkelte leger på at den digitale triageringsløsningen fører til bedre triagering, blant annet 

ved at pasientene har bedre forståelse av egen helsesituasjon, eller at pasienten kan henvises direkte videre til 

annen helsetilbud uten behov for konsultasjon hos fastlege. Dette beskrives godt i sitatet nedenfor.  

«At jeg kan lese gjennom skjema når de bestiller time og derfor: a) ta kontakt før time dersom det er noe 

som haster, b) sende beskjed om at dette ikke egner seg hos meg, men heller hos manuell 

terapeut/fysioterapeut/Helsesykepleier/tannlege slik at de får mer hensiktsmessig hjelp raskere, c) at 

jeg forstår motivasjonen/bakgrunnen for hvorfor de har bestilt timen før de kommer inn og opplever da 
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ofte at pas har tenkt gjennom hva timen skal brukes til i større grad» Lege om hva som har vært de 

største fordelene ved triageringsløsningen 

Sitatet beskriver også at lege kan ta kontakt dersom der er noe som haster. Dette er også knyttet til en mulig 

utfordring, der flere leger har beskrevet at pasienter med alvorlige symptomer selv-triagerer seg bakover i køen 

med den digitale løsningen. Det har kommet innspill på at det kan være utfordrende for legen å vite hva som er 

anbefalt, og om anbefalingen som er gitt og hvor vidt den vurderte hastegraden er riktig. Dette er beskrevet 

nærmere under kapittel 6.5 Anbefaling for konsultasjon og hastegrad.  

Flere leger opplever at de sparer tid på journalføring. Halvparten av legene er mer uenig enn enig i at den 

digitale triageringsløsningen har bidratt til redusert tid på journalføring. Det er imidlertid store forskjeller mellom 

legekontorene. Hvordan skjemaet kommer inn i EPJ-systemet varierer mellom legekontorene og kan ha 

betydning for resultatene. Skjemaet har kommet inn som en PDF-fil og ikke i løpende journal.  Frei legekontor 

forteller at den tekniske integrasjonen med deres EPJ ikke fungerer bra og at løsningen gir merarbeid fordi 

formatet lar seg ikke kopiere inn i EPJ og forsinker flyten.  

«Pasienten kan gjøre mer av skrivearbeidet. Særlig ved henvisninger til psykolog.» -Lege ved et 

av pilotkontorene 

«Mer arbeide med skjema. Formatet lar seg ikke kopiere rett inn i vår EPJ og det forsinker flyten 

i informasjonsarbeidet.» -Lege ved et av pilotkontorene 

Noen av legene forteller at de sparer tid på journalføring og at det er nyttig å kunne klippe og lime deler av 

skjemaet inn i journal og bruke det i for eksempel henvisninger. Det er noen kommentarer på at dette har vært 

spesielt nyttig i forbindelse med problemstillinger knyttet til psykisk helse og henvisninger til psykolog.  Legene 

uttrykker at tidsbesparelsen på journalføring avhenger veldig av hvor mye, og hvor godt, pasienten har fylt ut 

skjemaet. 

Figur 5-5: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand...Doctrin har bidratt til redusert tid på journalføring. Svar blant 
leger ved alle fire legekontor. n=24 
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Figur 5-6: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand...Doctrin har bidratt til redusert tid på journalføring. Svar blant 
leger fordelt på legekontor. Frei (n=5), Gildheim (n=5), SiO (n=9), Vossevangen (n=5) 

 

5.3 Helsesekretær/sykepleiernes erfaringer 

Det er få tegn på at helsesekretærer/sykepleiere har redusert tiden de bruker på telefonhenvendelser, triagering 

og meldinger fra pasienter. Noen nevner likevel at de opplever færre telefoner enn tidligere, men at skjemaene 

generelt gir en ekstra belastning. 

Mange helsesekretærer/sykepleiere opplever at skjemaet skaper merarbeid. På spørsmålet om hvordan den 

nye triageringsløsningen har endret arbeidshverdagen svarer mange at de ikke vet, er usikre eller at det ikke har 

medført endringer. Noen forteller at det har blitt noe bedret triagering mens andre sier at det er blitt merarbeid 

for sekretærer, spesielt i oppstartsfasen. Det er flere kommentarer på at det er flere fordeler for legene, men at 

det generelt har blitt merarbeid for sekretærer og sykepleiere. I underkant av 50 prosent svarer at Doctrin har 

ført til at de har brukt med tid på triagerings-relatert arbeid. 30 prosent svarer at å diskutere 

triagering/prioritering av pasienter med andre på legekontoret også har tar mer tid med Doctrin. Samtidig svarer 

10 prosent at dette tar mindre tid. 

 «Der er mye mer lesing og tyding av problemstillinger enn før» Helsesekretær ved et av 

 pilotkontorene 
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Figur 5-7: Har Doctrin ført til at du har brukt mer eller mindre tid på de følgende punktene? n=19-20 

 

Flere av respondentene nevner at de bruker mer tid på å lese gjennom skjemaet og at det er rotete. Det nevnes 

også at pasienter er frustrerte på at de må fylle ut skjema og at det resulterer i at de ringer i stedet. Når pasienten 

ringer inn går det med tid til å veilede pasienten, men dette oppleves som vanskelig fordi helsesekretær ikke har 

mulighet til å se hvordan det ser ut for pasienten. Mange sier også at de bruker mer tid på å lese gjennom 

skjemaet før timen og at skjemaene genererer mer jobb på «de i front».  Det er en som sier at det er veldig få 

skjemaer og at de fleste går til manuell triagering uansett. Med dårlige skjemaer er det mye tid som går med til 

lesing og tyding av problemstillinger. Det er mange kommentarer på at det er vanskelig for pasienten å finne 

ledig time via online booking. Dette ender ofte med at pasienten ringer inn i stedet og triageringen blir manuell.   

 «Mindre telefoner, men merarbeid pga. lite utfyllende opplysninger. Spørsmål som ikke blir 

 besvart, gjør at vi ikke alltid forstår hva de ønsker.» -Lege ved et av pilotkontorene 

Det kan være vanskelig for helsesekretær å avgjøre hastegrad ved bruk av skjemaene spesielt hva gjelder 

hastetimene på morgningene. Andre nevner at skjemaene gjør det lettere å avgjøre hastegrad.  Noen sier at det 

kan være lettere for pasienten å «lure» seg inn på hastetime gjennom skjemaene enn over telefon.  

5.4 Pasientens tilbakemeldinger  

5.4.1 Tilbakemeldinger via fastlegekontorene 

Ansatte ved legekontorene forteller at de har fått tilbakemeldinger fra pasientene om at det er vanskelig å finne 

fram og at flere av spørsmålene er irrelevante. Spesielt at de må fylle inn ting som de føler at legen vet fra før 
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oppleves som unødvendig.  Mange sier også utfylling av skjemaene er tidkrevende og omstendelig.  Samtidig 

forteller ansatte ved fastlegekontorene at det er en læringsprosess for pasientene og de må «oppdras» litt. 

Mange pasienter er fornøyde med at det er blitt mer digitalt, men at den tekniske løsningen kunne vært bedre. 

At prosessen er tungvinn viser seg for eksempel gjennom at pasienten kun skriver «sykemelding» i skjemaet og 

legger ved en melding «se skjema».   

5.4.2 Hovedfunn fra spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i juni 2022. NHN har vært ansvarlig for gjennomføring og oppsummering 

av funnene. Undersøkelsen var lagt ut på Helsenorge.no og lå ute i to dager. Respondentene var anonyme. Antall 

relevante respondenter var cirka 530.  

Brukertesten ble gjennomført av 8 personer med alder mellom 30-73 år. Testene ble gjennomført på video, i 

testlab og på hjemmebesøk. 

Flesteparten svarer at de opplever at fastlegen har lest skjemaet og at skjemaet gjorde timen mer effektiv. De 

tre største årsakene som ble valgt av dem som ikke fyller ut skjema når de bestiller time var at de ikke skjønte 

hvorfor de måtte fylle ut skjema, at de hadde dårlig tid og at skjemaet for langt. De fleste som ikke fyller ut 

skjemaet oppgir at de enten ringer eller bestiller time på en annen måte 

Figur 5-8: Hvorfor fylte du ikke ut skjemaet? n= 338 

 

Figur 5-9: Hva gjorde du istedenfor? n=324 
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De fleste oppgir at de vil ha valgfrihet for å fylle ut skjema eller ikke. 42 prosent av listepasientene sier at hvorvidt 

de ville valgt å fylle ut skjema avhenger av hva de ønsker hjelp til. Samtidig svarer en firedel av de spurte at de 

ville alltid valgt å fylle ut skjema.  

Figur 5-10: Hvis du kunne bestemme.. Ville du valgt å fulle ut skjemaet før du bestiller time hos fastlegen, eller ville du gått 
direkte til timebestillingen uten å fylle ut skjemaet? 

 

5.4.3 Hovedfunn fra brukertestene 

1. Motivasjonen er god i starten, men den avtar etter hvert 

2. Skjemaet oppleves som langt, med mange spørsmål som er overflødige og ikke relevante. Det tar 

ca.15-30 minutter å fylle ut skjemaet 

3. Brukerreisen (flyten) fungerte ikke bra. Alle bortsett fra én stoppet opp på ulike steder i 

timebestillingsprosessen og sa at de ville ringt legekontoret istedenfor. 

4. Kommunikasjon må optimaliseres for å motivere listepasientene til å bidra, forklare tydelig når 

skjema blir lest for å unngå misforståelser og for å betrygge dem at løsningen er sikker. Noen stoler 

ikke på at løsningen er sikker og vil ikke utgi sensitiv informasjon.  

I tillegg gir pasientene tilbakemelding til fastlegen om at timebestilling hos Helsenorge ikke fungerer bra nok og 

at timebestilling i kombinasjon med skjema gjør timebestillingsprosessen altfor komplisert.  

«Jeg ville heller skrevet litt kort og slippe å gå gjennom så mange steg. Ville bare skrevet 

en beskjed om hva som plager meg, det er lettvint» -Kvinne 38 år fra brukertest. 
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6 Bruk av løsningen gjennom perioden 

I dette kapittelet beskrives og analyseres utviklingen i bruk av triageringsverktøyet gjennom pilotperioden. 

Det brukes statistikk fra triageringsverktøyet, mens informasjon fra spørreundersøkelse og intervjuer brukes 

til å forklare utviklingen. 

6.1 Om data fra Doctrin 

Doctrin har samlet statistikk på hvordan løsningen har blitt benyttet under piloten. Data finnes kun samlet for 

alle legekontorene, og det har ikke vært mulig å hente ut data fordelt på legekontor. Dataene beskriver bruken 

av triageringsløsningen fra oppstart i november 2021 og frem til dato for uttrekk av data 11. november 2022.  

De innsamlede dataene fra Doctrin gir informasjon om bruk av den digitale triageringsløsningen gjennom 

pilotperioden. Blant annet gis det informasjon om anbefalinger som er gitt til triagering på grunnlag av 

informasjon som er fylt ut fra pasient. Dette inkluderer vurdering av risiko for smitte og om pasienten har behov 

for en fysisk konsultasjon, samt statistikk for vurdering av hastegrad knyttet til henvendelsen.  

Det gis også statistikk knyttet til selve bruken av løsningen. Dette inkluderer informasjon om pasientenes tidsbruk 

knyttet til utfylling av skjema, antall skjemaer fullført og droppet, alder og kjønn på pasienter som benytter fyller 

ut skjema og hvilke skjemaer som er mest benyttet.   

Vi har ikke hatt tilgang på rådataene, men kun uttrekk for ulike variabler. Dette begrenser mulighetene for å se 

flere variabler i sammenheng.  

6.2 Utvikling i bruk av skjemaer gjennom pilotperioden 

6.2.1 Andel av påbegynte skjemaer som fullføres 

Fra den digitale triageringsløsningen ble tatt i bruk i november 2021 og frem til 11. oktober 2022, ble det i alt 

startet av 58 201 timebestillinger. Av disse ble 45 prosent av de påbegynte timebestillingene fullført, mens 55 

prosent ble avbrutt underveis i prosessen.  

Figur 6-1: Fordeling av andel fullførte og avbrutte bestillinger gjennom perioden. Kilde: Doctrin 
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Både i dialogmøter og i spørreundersøkelsen påpeker flere leger at de får tilbakemeldinger fra pasienter at 

skjemaene er for lange og at det er tungvint å fylle ut, og at dette fører til at flere gir opp og avbryter timebestilling 

med skjema og ringer i stedet. Flere trekker frem det at pasientene opplever det som for tungvint å fylle ut 

skjemaene som én av de største utfordringene knyttet til løsningen. 

 «Den største utfordringen med løsningen er at pasientene opplever det som tungvint og derfor 

 ikke fyller ut skjema.» -Lege ved et av pilotkontorene 

6.2.2 Utvikling i bruk av skjemaer måned til måned 

Det var en betydelig bruk av løsningen i januar 2022. Spesielt er det et høyt antall påstartede skjemaer for 

timebestilling som ikke fullføres i denne måneden. I påfølgende måned er det en stor reduksjon i antallet 

skjemaer. Nedgangen i februar må sees i sammenheng med at det ble avdekket et potensielt sikkerhetsbrudd i 

den tekniske løsningen, og muligheten for timebestilling med skjema ble derfor stengt fra 13. februar og frem til 

15. mars. 

Figur 6-2: Utvikling i antall fullførte og avbrutte bestillinger gjennom perioden (des. 21 og nov. 22 har ikke data for hele 
måneden, muligheten for bestilling var stengt fra 13. februar til 15. mars). Kilde: Doctrin 

 

Med unntak av en nedgang i juli, som trolig kan forklares med færre henvendelser generelt i sommermånedene, 

har det vært en relativt stabil bruk av timebestilling med skjemaer gjennom den digitale triageringsløsningen. Vi 

ser derfor ikke at det er noen tydelig trend for økt eller redusert bruk av skjemaer gjennom prosjektperioden. 

6.2.3 Utvikling i bruk av skjemaer på ulike ukedager 

Det er relativ stabil bruk av skjemaer til timebestilling fordelt på ukedager, og noe lavere i helg. Dette følger trolig 

det samme mønsteret som for timebestilling generelt. 
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Figur 6-3: Andel bestillinger fordelt på ukedager: Kilde: Doctrin 

 

6.3 Hvilke pasienter bruker skjemaene?  

Den digitale triageringsløsningen brukes i større grad av kvinner enn av menn. Løsningen har blitt tatt i bruk av 

pasienter i alle aldersgrupper, men er mest utbredt blant de yngre. Spesielt brukes løsningen av pasienter i 

begynnelsen av 20-årene.   

6.3.1 Fordeling på kjønn 

Gjennom perioden har det vært en overvekt av kvinner som har benyttet den digitale triageringsløsningen for 

timebestilling. Av alle timebestillingene har til sammen 69 prosent blitt benyttet av kvinner, mens 31 prosent av 

menn. Til sammenligning viser statistikk fra SSB at 59 prosent av konsultasjonene hos fastlege i 2021 var 

kvinnelige pasienter, mens 41 prosent var menn.  

Figur 6-4: Bruk av digital triasgeringsløsning for timebestilling, fordelt på kjønn (Inkludert avbrutte bestillinger). Kilde: 
Doctrin 

 

Statistikken fra Doctrin skiller ikke mellom gjennomførte og avbrutte bestillinger i statistikk for alder og kjønn. 

Det kan være systematiske forskjeller mellom kjønnene for i hvilken grad de fullfører eller ikke fullfører 

påstartede timebestillinger i den digitale triageringsløsningen. Fordelingen tyder uansett på at den nye løsningen 

i større grad har blitt tatt i bruk av kvinnelige enn mannlige pasienter. 

6.3.2 Fordeling på alder 

Den digitale triageringsløsningen har blitt tatt i bruk av pasienter i alle aldersgrupper. Den eldste pasienten som 

har brukt løsningen var 95 år gammel. Det er likevel en tydelig overvekt innen de yngre aldersgruppene. 
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Vi ser en sterk opphoping av de gjennomførte timebestillingene for pasienter i aldersgruppen fra 19-20 år og 

frem til tidlig i 30-årene. Spesielt er det pasientgruppen i begynnelsen av 20-årene som har gjennomført en stor 

andel av den totale bruken av løsningen.  

Figur 6-5: Bruk av digital triageringsløsning for timebestilling, fordelt på alder (Inkludert avbrutte bestillinger). Kilde: 
Doctrin 

 

Det relativt høye antallet skjemaer blant pasienter tidlig i 20-årene, må sees i forhold til pasientpopulasjonen 

som er representert gjennom pilotkontorene. Mange listepasienter knyttet til Gildheim Legesenter, og spesielt 

SiO Helse, er studenter. Til sammen dekker disse to pilotkontorene om lag to av tre listeinnbyggere som har 

deltatt i piloten. Mye av forklaringen på opphopingen av bruk i skjemaer i de yngre aldersgruppene ligger derfor 

i at dette reflekterer den faktiske populasjonen av listeinnbyggere i piloten.  

6.4 De mest brukte skjemaene  

Det er utarbeidet ulike skjemaer for flere av de vanligste tilstandene ved konsultasjon hos fastlege. De fleste 

skjemaene har vært aktive under hele pilotperioden, mens noen skjemaer har blitt lagt til underveis. Det ble 

etterspurt flere skjemaer underveis i piloten fra legekontorene. Spesielt savnet de skjema for sykemelding og 

kjent tilstand. Disse ønskene ble etterkommet og innført i mars. 

Tilbakemeldingene på disse skjemaene er noe blandet, men hovedsakelig positive. Flere nevner at skjemaet for 

sykemelding er «favoritten» og at det fungerer veldig bra fordi legen sparer tid på journalføring og samtidig 

forbereder det pasienten på at det å få sykemelding er mer enn «bare å hente et papir».  

Skjema for kjent tilstand fungerer godt sier noen, mens andre sier at det blir litt for tynt fordi det kan være 

problemstillinger som er kjent for pasienten, men ikke for legen. Det burde vært flere spørsmål for å kunne spare 

tid.  

 «Stor forskjell på nye problemstillinger og kjente problemstillinger; nye problemstillinger bør 

 triageres, kjente problemstillinger blir ofte litt mye ekstrainfo /spørsmål som ikke blir 

 relevant.» Lege ved et av pilotkontorene 
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Figuren nedenfor viser de mest brukte skjemaene gjennom perioden. I begynnelsen av perioden var skjemaet 

for Covid-19 det mest brukte skjemaet, men etter at pandemien avtok og nye skjema ble innført ble raskt 

skjemaet for kjent tilstand det mest brukte.  

Totalt over perioden er skjemaet for kjent tilstand det klart mest brukte, med 25 prosent av alle innsendte 

skjemaer. Deretter følger hudproblemer med 6 prosent og psykiske helseplager med 5 prosent av andelen 

innsendte skjemaer. Oversikten viser at det er en relativt jevn fordeling på de ulike skjemaene. 

Figur 6-6: Fordeling av anamneser på ulike typer skjemaer gjennom pilotperioden. Kilde: Doctrin 

 

Ansatte ved fastlegekontorene rapporterer at skjema for psykisk helse er det som fungerer best. Det er flere som 

sier at pasienter med psykisk utfordringer ofte er mer glad i å skrive enn å møte fysisk og fyller inn gode og lange 

skjemaer. Med mye bakgrunnsinformasjon har dette bidratt til mer effektive og rasjonelle konsultasjoner. Det 

nevnes også at det kan bli stor tekstmengde i fritekstfeltene. 
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Ved innsending av skjema vil det kunne gjøres en vurdering av hastegrad for konsultasjon. Av skjemaene som er 

sendt inn er det vurdert hastegrad ved om lag 7 prosent av tilfellene. Den vurderte hastegraden er ikke synlig for 

legekontoret, og det har blitt rapportert om utfordringer knyttet til at hastegraden undervurderes. 
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6.5.1 Vurdering av hastegrad ved utfylling av skjema 

Basert på informasjonen pasienten har lagt inn i skjema vil løsningen kunne fortelle om pasienten er smittsom, 

om pasienten har behov for en fysisk konsultasjon samt hvor mye det haster. Dette gjelder for de mest brukte 

skjemaene som har tilknyttet triageringsregler.  

Hastegraden er delt inn i 4 ulike kategorier basert på FHIR prioriteter19 

Hastegrad # Utfall hos Doctrin FHIR Priority Resultat for Helsenorge 

1 Omgående Stat Akutt 

2  Haster Asap Haster 

3 Innen 24 timer Urgent Haster  

4 En hverdag i nær fremtid Routine Haster ikke 

 

Datauttrekket viser at det totalt ble gitt 1853 vurderinger av hastegrad i pilotperioden. Sett i forhold til antall 

innsendte skjema totalt, utgjør dette en andel på 7 prosent av alle innsendte skjemaer i pilotperioden. 

Av skjemaene som gir en vurdering av hastegrad ble 11 prosent vurdert til høyeste hastegrad, det vil si hastegrad 

1. Andelen for hastegrad 2 og 3 var henholdsvis 15 og 19 prosent, mens 56 prosent ble vurdert til hastegrad 4. 

Figur 6-7: Vurdering av hastegrad ved innsendte skjema i pilotperioden. N=1853 

 

Kommentarer fra legene ved pilotkontorene viser at det kan være viktig informasjon som kommer frem i utfylling 

av anamnesen. Spesielt har beskrivelse knyttet til psykisk helse blitt trukket fra som et område hvor den digitale 

triageringen gir ekstra verdi, ettersom pasienter i denne gruppen ofte kan finne det enklere å utrykke seg skriftlig 

enn muntlig. 

 «Mer informasjon om problemstilling før time. Får frem evt. "røde flagg" i anamnese før time.» 

 -Lege ved et av pilotkontorene 

Om legekontoret ikke har ledige timer i timeboken i Helsenorge får ikke pasienten bestilt time uavhengig om de 

har blitt triagert til høy hastegrad av Doctrin. Pasienten blir nødt til å kontakte fastlegekontoret på telefon for å 

bestille hastetime. De kan også la fastlegekontoret vurdere informasjonen de har lagt inn i skjema ved å sende 

inn skjema til manuell triagering av helsesekretær. 

 

19 Priority codes | FHIR  
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https://www.hl7.org/fhir/codesystem-request-priority.html
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Det kommer både tilbakemeldinger om at pasientene overvurderer og undervurderer egen hastegrad. Blant 

annet har det kommet enkelte tilbakemeldinger på at pasienter med relativt alvorlige symptomer selv-triagerer 

seg bakover i køen. 

 «Kan avlyse noe som ikke haster, men oftere at man tar folk tidlig inn som har bestilt time flere 

 uker fremover i tid, men rapporterer alvorlige akutte symptomer eller er i behov for 

 sykemelding.» -Lege ved et av pilotkontorene 

Hastegraden som pasienten har blitt triagert til følger ikke med skjema som kommer frem til fastlegekontoret. 

Ved manuell triagering av helsesekretær følger kun den informasjonen pasienten har lagt inn i skjema med. 

Helsesekretær har ikke tilgang til vurderingen fra Doctrin om hastegrad, om pasienten er smittsom eller om det 

er behov for en fysisk konsultasjon. 

Det har kommet innspill på at det kan være utfordrende for legen å vite hva som er anbefalt, og om anbefalingen 

som er gitt og hvor vidt den vurderte hastegraden er riktig. 

 «Har inntrykk av at skjemaene i relativt stor grad har sagt at pasient må inn til time, men jeg 

 vet da ikke hva de egentlig har fått beskjed om. På den andre siden har jeg fanget opp en del 

 med tegn til psykose som hallusinasjoner, økende angst og suicidtanker som har bestilt time 

 om 2-3 uker. Igjen vet jeg ikke hva de ble «anbefalt» etter skjema. Synes skjemaene gir mye 

 god informasjon som jeg benytter i timene og som hjelper meg å forberede meg - samt  fange 

 opp om dette er noe som bør tas tidligere enn den timen de har bestilt.» -Lege ved et av 

 pilotkontorene 

Etter at pasientene har vært gjennom skjema til Doctrin får de en tekstanbefaling hos Helsenorge om hva slags 

konsultasjon de bør bestille, men de står fritt til å overprøve anbefalingen og bestille den typen konsultasjon de 

selv ønsker. Merk at anbefaling om konsultasjonstype ikke gjelder for alle skjemaene.  

6.5.2 Forklaringene knyttet til ulik hastegrad 

Bak hver anbefaling av hastegrad ligger det en mer utfyllende forklaring. Forklaringene bygger på informasjon 

som pasienten oppgir ved utfylling av skjema. 

Figuren nedenfor viser de ti hyppigste forklaringene for vurdering av hastegrad 1. Av alle skjemaer som er vurdert 

med hastegrad 1, er «Brystsmerte eller trykk over brystet og påvirket allmenntilstand» den hyppigste forklaringen 

med en andel på 26 prosent. Forklaringen er knyttet til Doctrins triageringsregel for Hoste.  

Deretter følger forklaringen «Vanskelig å kontrollere blære eller tarm, følelsesendring eller nedsatt kraft i ett eller 

begge bena» med ni prosent av forklaringene bak hastegrad 1. Forklaringen er knyttet til Doctrins 

triageringsregel for Rygg. 

Deretter følger tre forklaringer som hver utgjør åtte prosent av forklaringene bak hastegrad 1. Dette er 

«Pustevansker og vansker med å svelge» (knyttet til Doctrins triageringsregel for strupesmerter), «Påvirket 

allmenntilstand, alvorlige pustevansker eller brystsmerte» (knyttet til Doctrins triageringsregel for Hoste) og 

«Nylig oppstått svimmelhet sammen med øreverk eller blemmer» (knyttet til Doctrins triageringsregel for 

Øreproblemer). 
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Figur 6-8: Topp 10 hyppigste forklaringer for hastegrad 1 «Omgående» 

 

Figuren nedenfor illustrerer de ti hyppigst brukte forklaringene som ligger til grunn for vurdering av hastegrad 2. 

Forklaringen «Pustevansker eller nylig oppstått eller forverret ankelhevelse» (knyttet til Doctrins triageringsregel 

for Hoste) er den hyppigste forklaringen med 21 prosent av forklaringene til hastegrad 2. Forklaringen «Har 

faktisk aldri hatt det så dårlig som nå» (knyttet til flere av Doctrins triageringsregler, inkl. Øye, Kne og Hoste) 

utgjør elleve prosent av forklaringene. 

Figur 6-9: Topp 10 hyppigste forklaringer for hastegrad 2 «Haster» 
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Figuren viser de ti hyppigst brukte forklaringene som ligger til grunn for vurdering av hastegrad 3. Forklaringene 

«Hoste og feber i mer enn 2 døgn» (knyttet til Doctrins triageringsregel for Hoste) og «Kne som svikter eller smerte 

som påvirker evnen til å stå eller gå» (knyttet til Doctrins triageringsregel for Kne) står begge for 18 prosent av 

forklaringene bak hastegrad 3, mens «Øreverk i mer enn to døgn som ikke avtar» (knyttet til Doctrins 

triageringsregel for Øre) står for 15 prosent av forklaringene for denne hastegraden.  

Figur 6-10: Topp 10 hyppigste forklaringer for hastegrad 3 «Kommende døgn» 

 

Figuren nedenfor illustrerer de ti hyppigst brukte forklaringene som ligger til grunn for vurdering av hastegrad 4. 

Denne hastegradskategorien domineres av forklaringen «Symptomer som kan tyde på Covid-19 hos personer 

over 6-år» (knyttet til Doctrins triageringsregel for Hoste) med 52 prosent av forklaringene til denne hastegraden. 

Den nest hyppigste forklaringen er «Hoste i mer enn 4 uker» (knyttet til Doctrins triageringsregel for Hoste) med 

10 prosent av forklaringene til denne hastegraden. Forklaringen «Uforandrede eller forverrede plager til tross for 

egenbehandling» (knyttet til Doctrins triageringsregel for Øyesymptomer) utgjør fem prosent, mens «Plager i 

mer enn 2 uker» (knyttet til Doctrins triageringsregel for Strupesmerter) utgjør fire prosent. 
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Figur 6-11: Topp 10 hyppigste forklaringer for hastegrad 4 «Hverdag i nærmeste fremtid» 

 

Av de 1853 skjemaene som har kommet inn med anbefaling, er det vurdert at det bør overveies risiko for smitte 

i 53 prosent av tilfellene. 

Figur 6-12: Andel av skjemaer hvor det på grunnlag av svarene bør risiko for smitte overveies. N=1853  
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6.6 Gjennomføring og tidsbruk på utfylling av skjema 

Timebestilling gjennom den digitale triageringsløsningen skjer i to steg, «onboarding» og utfylling av anamnese.  

6.6.1 Tid brukt på «onboarding» 

Onboarding vil si at pasienten bekrefter at tilstanden ikke er livstruende og velger hvilket skjema de ønsker å fylle 

ut. Onboardingen går raskt for de fleste, hvor 93 prosent av pasientene brukte mindre enn 1 minutt på denne 

prosessen.  

Figur 6-13: Fordeling av gjennomsnittlig tid brukt på «onboarding» 

 

Av totalt 31783 tilfeller der pasienter dropper av under timebestilling med den digitale triageringsløsningen, 

skjedde 46 prosent av under onboardingsprosessen. Figuren nedenfor viser at det var et høyt antall avbrutte 

timebestillinger i januar, etterfulgt av et relativt lavt antall i februar. Deretter er det en økende trend i som gradvis 

flates ut gjennom året.  

Figur 6-14: Utvikling i antall som dropper av under onboarding gjennom perioden (des. 21 og nov. 22 har ikke data for hele 
måneden) 
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6.6.2 Tid brukt på utfylling av anamnese 

I utfylling av anamnese fyller pasienten ut bakgrunnsinformasjon for henvendelsen, og svarer på aktuelle 

spørsmål i den digitale triageringsløsningen. 

I gjennomsnitt brukte pasientene mer enn 23 minutter på å fylle ut anamnesen, men dette er ikke en tid som er 

representativ for de fleste pasientene. Mer enn 80 prosent av pasientene brukte mindre enn 15 minutter på 

utfylling av anamnese, og nær 95 prosent brukte mindre enn 30 minutter. Gjennomsnittstiden trekkes derfor 

betydelig opp av noen få pasienter som brukte svært lang tid, eller forlot siden uten å avbryte bestillingen. 

Figur 6-15: Fordeling av gjennomsnittlig tid brukt på anamnese 

 

Av totalt 31783 tilfeller der pasienter dropper av under timebestilling med den digitale triageringsløsningen, 

skjedde 54 prosent av under utfylling av anamnesen.  

Det er flere tilbakemeldinger på at det er krevende å fylle ut skjemaene, at det er mye tekst, og ta mye tid for 

pasientene. 

«Veldig lange spørreskjema, pasienten blir lei underveis og fullfører ikke skjema.» Lege ved et 

av pilotkontorene 

Figuren nedenfor viser at det var et høyt antall avbrutte timebestillinger i januar, etterfulgt av et relativt lavt 

antall i februar. Deretter er det en økende trend i som gradvis flates ut gjennom året. Avbrutte bestillinger under 

anamnesen følger dermed samme mønster som avbrytelser under omboarding gjennom året. 
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Figur 6-16: Utvikling i antall som dropper av under anamnese gjennom perioden (des. 21 og nov. 22 har ikke data for hele 
måneden) 
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7 Implementering og tilpasning av triageringsverktøyet  

Gjennom pilotperioden har det vært noen utfordringer knyttet til den tekniske tilpasningen av løsningen. 

Løsningen ble deaktivert i omtrent en måned etter at det ble oppdaget et sikkerhetshull. I tillegg har det vært 

noen episoder der skjemaene ikke har kommet frem til legekontoret. Disse utfordringene kan ha bidratt til å 

redusere tilfredsheten med løsningen. Det er også svært mange tilbakemeldinger fra helsepersonell som angår 

teknisk utforming og innretning av piloten, og ønsker om tekniske forbedringer.  

7.1 Tekniske utfordringer og mangelfull integrasjon 

I februar 2022 avdekket en sikkerhetstester hos NHN et sikkerhetshull i løsningen mellom Helsenorge og Doctrin. 

Dette førte til at løsningen ble midlertidig deaktivert den 13. februar 2022. Løsningen kom tilbake igjen den 15. 

mars. Utfordringer med den tekniske integrasjonen oppstod når man benyttet løsningen med fullmakt for noen 

andre, f.eks. egne barn, eller som verge. De tekniske utfordringene med foreldrerepresentasjon ble etter hvert 

løst, men representasjon som verge ble tatt ut av løsningen. 

I et dialogmøte i september 2022 sier representanter fra Gildheim legekontor at de opplever at pasienter har 

sendt inn skjema, men legene mottar det ikke. Helsepersonell ved Frei legekontor forteller i samme periode at 

mange pasienter tar kontakt for å spørre om skjema har kommet frem, samtidig som de mener at de har sendt 

inn skjema. De sier de har mange ungdommer som også sender inn skjema selv, men at disse heller ikke kommer 

frem. Vossevangen legekontor sier også at de har mange pasienter som hevder de har fylt ut skjema og sendt 

inn, men skjemaet har ikke kommet frem til legekontoret. Det samme gjaldt Sio Helse.  Der kommer det frem at 

pasientene kan vise til at skjemaet ligger i innboksen på Helsenorge, men legekontoret finner ikke skjemaet i sitt 

journalsystem. Dette kan tyde på at det har oppstått en feil i overgangen mellom Helsenorge og 

fastlegekontorene journalsystem. Det nevnes også at det kan skyldes at det ikke er noe indikasjon på hva og når 

ting lagres. Det er derfor uvisst hvilken side feilen ligger på. Det kan være brukerfeil ved at pasientene tror de 

har fullført og sendt skjemaet, men at de ikke har fullført. 

Løsningen ble midlertidig stengt i en periode ved et legekontor på grunn av teknisk feil. Det er noen som nevner 

eksempler på at pasientene har fått bekreftet time på Helsenorge men at det ikke var kommet inn time i 

timeboken hos fastlegen.  

Utfordringer med online timebooking på helsenorge.no. Det er mange tilbakemeldinger fra både listepasienter 

og helsepersonell om at det er vanskelig å finne ledig time i timeboken via Helsenorge. Et av legekontorene 

stengte muligheten for online booking som førte til at det ble ytterligere merarbeid for helsesekretærer. 

Helsenorge tilbyr kun hastetime og ikke-hastetimer. En lege forteller at vedkommende kunne trengt en dynamisk 

timebok der triageringsverktøyet kan bidra til å definere hastegrad mellom en og fem.  

 «Selv om løsningen ikke har vært optimal, var det ikke bedre før. Triageringsverktøy må utvikles 

 i samsvar med utvikling av timeboksløsning, og gjerne kobles sammen med digitale 

 reseptforespørsler uten legetime.» Kommentar fra lege i fritekstfelt fra sluttmålingen  

Mange pasienter har benyttet «bakdøra». For å oppfordre til bruk at anamneseskjema ble knappen “Kontakt 

fastlegen - Be om time eller råd” på Helsenorge lenket til Doctrin. Denne knappen er markert i grønt på 

Helsenorge for å synliggjøre den for pasienten. Mange pasienter har likevel valgt å heller scrolle ned og gå direkte 

til “timeavtaler” på Helsenorge og bestille time der. På den måten unngår de å fylle ut anamneseskjema og får 

booket time direkte med legen. 
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Flere helsesekretærer har pekt på at det også er vanskelig å veilede pasienter til å bruke skjemaet riktig, ettersom 

de ikke selv vet hvordan det ser ut for pasienten. 

«Mange føler seg usikker på skjema, og tar derfor kontakt på telefon. Skulle ønske vi kunne sett 

på skjema samtidig som vi snakker med pasient» Helsesekretær ved et av pilotkontorene 

Mangelfull integrasjon med EPJ. Et tilbakevendende forbedringspunkt fra flere leger er å sikre at skjemaene blir 

bedre integrert med journalnotatet. Dette er viktig både for at informasjonen blir mer tilgjengelig for lege, og for 

at det skal kunne gi effektiviseringsgevinster som mindre tid brukt på journalføring. 

«Få informasjonen direkte inn i journalsystemet istedenfor som en PDF!» 

7.2 Forbedringsbehov og ønsker fra helsepersonell 

I sluttmålingen ble det stilt spørsmål om det er noen konkrete tilbakemeldinger som kunne gjort løsningen bedre. 

Majoriteten av tilbakemeldingene er knyttet til den tekniske utformingen og innretningen av løsningen.  

• Mulighet for å sende ekstra vedlegg, for eksempel bilder, sammen med triageringsskjema. 

• Få skjema direkte inn i pasientjournal istedenfor som PDF. 

• Flere skjema. For eksempel legeattest ved arbeidsuførhet. 

• Det bør ikke være valgfritt å bruke et triageringsverktøy – alternativet bør være telefon. 

• Trenger et verktøy som kan bidra til at pasienten velger å ikke gå til fastlege, men får råd om 

egenbehandling.  

• Trenger en helintegrert løsning med Helsenorge.  

Behov for bedre brukervennlighet for pasienten. Teksten i skjemaene kommer inn i ulike farger og det har vært 

spørsmål knyttet til om det er systematikk bak dette. Det er også noen kommentarer på at det er uforutsigbart 

hvor lang tid det er igjen av skjemaet og at det kunne vært nyttig med en indikasjon på progresjon i skjemaene. 

Noen av legekontorene sier at de får telefoner fra pasienter som lurer på om skjemaene har kommet inn, noe 

som tydelig på at dette ikke er enkelt å forstå. Det har også vært tilfeller der pasienter hopper over en del av 

spørsmålene, eller svarer kort og rart, forteller en av legene.  
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8 Oppsummering og veien videre  

Rapporten belyser helsepersonells erfaringer ved utprøving av en digital triageringsløsning gjennom 

pilotperioden november 2021 til desember 2022. Legene ved fastlegekontorene er i all hovedsak fornøyd med 

løsningen og ønsker å fortsette med digital triage. For mange helsesekretærer og sykepleiere har løsningen 

medført merarbeid og tilbakemeldingene er blandet. Rapporten har hatt helsepersonell i fokus, men også 

belyst noen erfaringer fra listepasientene. De forteller at skjemaene oppleves som for lange og at 

brukervennligheten er lav. Det er behov for å optimalisere kommunikasjonen mot innbygger for å motivere 

og trygge de til å ta i bruk digitale skjema. Digital triage har stort potensial og er et steg i riktig retning for å 

løse noen av utfordringene som fastlegetjenesten står ovenfor. Det er likevel behov for å justere og forbedre 

løsningen for å sikre at løsningen oppleves som effektiviserende og tilgjengelig for både helsepersonell og 

innbygger. Det er også behov for justeringer som sikrer at risiko for feiltriagering reduseres ytterligere. 

8.1 Flere positive virkninger og generelt stort potensial ved digitale triagering 

Den digitale løsningen som har vært benyttet i piloten representerer kun en begrenset teknisk løsning for hva 

som er mulig innenfor digital triagering. Løsningen som er testet ut i Norge mangler en rekke funksjoner for 

digital triagering, sammenlignet med hva Doctrin tilbyr i Sverige. Likevel har løsningen som er benyttet i piloten 

vist at det er flere positive virkninger knyttet til digital triagering, og representerer et stort potensial for 

kvalitetsforbedring og effektivisering i allmennlegetjenesten i Norge. For å realisere dette potensialet er det blant 

annet flere tekniske utbedringer som bør adresseres. 

• Gir legen tilgang på nyttig informasjon i forkant av konsultasjon: Erfaringer fra piloten at de fleste 

legene opplever at triageringsløsningen gir legen nyttig informasjon om pasienten i forbindelse med 

konsultasjon. Dette kan være spesielt nyttig ved enkelte skjema, eksempelvis innen psykisk helse. En 

generell utfordring er imidlertid at skjemaene ofte er mangelfullt utfylt. 

• Pasienter er bedre forberedt og har bedre forståelse av sin helsesituasjon: Det er gjennomgående 

opplevelse av at pasienter som bruker skjema er bedre forberedt til konsultasjon og har bedre forståelse 

av egen helsesituasjon. Noe av den opplevde effekten kan skylles at det er systematiske forskjeller 

mellom pasienter som bruker skjema og pasienter som ikke bruker skjema. 

• Skjema bidrar til spart tid på dokumentasjon for legene: Flere leger oppgir at gjenbruk av 

informasjonen fører til spart tid på journalføring. Oppfatningen om redusert arbeidsbelastning deles 

ikke av alle leger. Men en gjennomgangsmelodi i tilbakemeldingene er at det er behov for bedre 

integrasjon med journalsystemet for å få realisert effektiviseringspotensialet. 

• Helsesekretærer/sykepleiere opplever at skjemaet skaper merarbeid: Det er en gjennomgående 

oppfatning blant helsesekretærer av at den digitale triageringsløsningen har ført til merarbeid.    

8.2 Viktige utfordringer som bør forbedres 

Det er ulike tilbakemeldinger på hvilke forhold som bør forbedres ved den digitale triageringsløsningen for å 

realisere potensialet som mange opplever. Det er likevel enkelte forhold som enten mange trekker frem, eller 

som fremstår som av andre grunner fremstår som særlig viktige. 

• Bedre integrasjon av løsning i journalsystem: Det er mange leger som opplever at den tekniske 

løsningen er god, og gir nytteeffekter for deres arbeid. Men det er gjennomgående 
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tilbakemeldinger om at effektene ville vært større dersom informasjonen fra skjema ble bedre 

integrert med deres journalsystem. 

• Enklere skjemaer: Det er flere tilbakemeldinger på at utfylling av skjema er for krevende for 

pasienter. Utfylling av skjema oppleves av mange som tungvint, der for mange spørsmål og for mye 

tekst. Dette kan føre til mangelfull utfylling eller at pasienter gir opp og ringer i stedet for. 

• Mer triagering: Skjemaene har vært oppgis å ha vært til nytte som konsultasjonsforberedende 

informasjon, men i mindre grad i forbindelse med triagering. Informasjonen kan i noen tilfeller føre 

til triagering, blant annet ved at lege basert på utfylt informasjon kan be pasient oppsøke annet 

relevant helsetilbud i stedet (f.eks. fysioterapeut eller tannlege).   

8.3 Veien videre 

Gjennomføringen av den første pilotperioden har gitt viktig kunnskap om digital triagering, og hvordan dette kan 

utvikles videre for å gi gevinster for fastlegekontor og pasienter.  

8.3.1 Et steg i riktig retning 

Fra den innledende kartleggingen fremkommer det tydelig at den manuelle triageringen hadde et stort 

forbedringspotensial og at forventningene til nytt digitalt verktøy var høye. Noe av de negative 

tilbakemeldingene kan skyldes av pilotkontorene hadde forventet en mer avansert løsning som kunne bidra til å 

redusere deres arbeidsmengde og forenkle deres hverdag i større skala.  

Pilotkontorene ser likevel generelt et stort potensial med et digitalt triageringsverktøy. De fleste legene ønsker 

ikke å gå bort fra løsningen, men at det er en del ting som oppleves problematisk. Blant dette er den tekniske 

tilpasningen av løsningen.   

 «Triageringsverktøy har stort potensiale. Ikke ønskelig å gå tilbake til slik det var før når man 

 har forsøkt triageringsverktøy. Selv om løsningen ikke har vært optimal, var det ikke bedre før.» 

 «Klar forbetring av vår service til befolkningen.» Leger ved pilotkontorene 

Legene er i stor grad enig i at alt i alt har fordelene vært større enn ulempene knyttet til Doctrin gjennom 

prosjektperioden. For helsesekretærene har erfaringene vært mer negative.  

Blant legene oppgir 44 prosent at de er enig i at fordelene har vært større enn ulempene ved den digitale 

triageringsløsningen gjennom pilotperioden, mens ytterligere 28 prosent oppgir å være litt enig denne 

påstanden. 28 prosent av legene oppgir også å være litt uenige i at fordelene har vært større enn ulempene. 

Blant helsesekretær og sykepleiere er det kun 20 prosent som er litt enig eller enig i at fordelene har vært større 

enn ulempene for deres arbeid. 13 prosent er helt uenig, mens 33 prosent er oppgir at de er uenig og litt uenig i 

at fordelene har vært større enn ulempene.   
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Figur 8-1: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:...Alt i alt har fordelene vært større enn ulempene knyttet til 
Doctrin gjennom prosjektperioden for meg og mitt arbeid. Helsesekretær og sykepleier=15, lege=18 

 

Gjennom arbeidet har pilotkontorene også fått en forståelse av det nærliggende potensialet ved en videreføring 

av digital triagering. Det er derfor også interessant å se hva de tenker om å bruke digital triagering videre. På 

spørsmål om en ønsker at legekontoret skal fortsette med digital triagering, er det en klar overvekt av legene 

som ønsker videreføring. Over 80 prosent av legene er mer enig enn uenig i at de ønsker å fortsette med en 

digital triageringsløsning. 15 prosent av legene svarer nøytralt på spørsmål om videreføring, mens 5 prosent er 

helt uenig. 

Blant helsesekretærer og sykepleiere er det mindre enn 30 prosent som ønsker en videreføring. Samtidig er til 

sammen 2 av 3 i denne gruppen mer uenig enn enig i at digital triagering bør videreføres ved legekontoret.   

Figur 8-2: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:.. Jeg ønsker at legekontoret skal fortsette med en digital 
triageringsløsning. Helsesekretær og sykepleier=15, lege=20 
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8.3.2 Behov for en større utprøving  

Piloten har hatt svært begrenset omfang, med et forholdsvis kort tidsrom og få deltakere. Studiepopulasjonen i 

denne evalueringen er for liten for å kunne konkludere klart med hvilke effekter piloten har hatt. Enkelte effekter 

kan skyldes særforhold ved deltakerkontorene som det ikke kontrolleres for. Liten studiepopulasjon gjør det 

utfordrende å skille resultatene på legekontor, og spesielt legekontor og rolle samtidig. Dette kan fremheve 

enkeltpersoners mening. Resultatene tyder også på at ulikheter i journalsystem kan ha innvirkning på hvordan 

løsningen oppfattes. Dette gjelder spesielt hvordan det tekniske integrasjonen har vært. 

Det vil også være nødvendig med et større og mer representativt utvalg av pilotkontorer og en mer omfattende 

evalueringsprosess for å kunne undersøke flere av effektmålene for digital triage. Blant annet gjelder dette 

hvorvidt en digital triageringsløsning kan ha et skadepotensial for pasienten, hvorvidt løsningen påvirker bruken 

av helsetjenesten samt effekter for samhandling.  

Det bør derfor gjennomføres en større og mer omfattende pilot. Prosjektet har allerede vedtatt en videreføring 

av digital triagering. Løsningen som implementeres fra 2023 er basert på de erfaringene man har opparbeidet 

seg gjennom prosjektperioden.   
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Vedlegg A: Organisering av prosjektet 

 
Prosjektstruktur 
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe og delprosjekter: 
  

 
 
 
Styringsgruppe:  
Prosjektet er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Styringsgruppen som ble etablert for prosjektet 
i 2020 videreføres.   
o Liv Heidi Brattås Remo, Avd. velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet  
o Johnny Advocaat-Vedvik, Avd. kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet   
o Jacqueline Christine Folkedahl Paulsen, Norsk Helsenett  
o Norunn Elin Saure, avd. utredning, divisjon strategi, Direktoratet for e-helse  
 
 
Referansegruppe: Prosjektet er et delprosjekt til Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og skal bruke 
referansegruppen for Handlingsplanen.   
  
 
Prosjekteier: Liv Heidi Brattås Remo i Avdeling Velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet 
  
 
Prosjektgruppe internt i Helsedirektoratet 
o Prosjektleder, Helsedirektoratet: Nina Brøyn (prosjektleder, Avd. velferdsteknologi og rehabilitering)  
o Prosjektmedarbeider, Helsedirektoratet: Atusa Salehi (seniorrådgiver, Avd. velferdsteknologi og 
rehabilitering)  
o Helsedirektoratet: Kine Lynum (spesialist i allmennmedisin/seniorrådgiver i Avd. kommunale helse- og 
omsorgstjenester)  
o Helsedirektoratet: Marit Voltersvik (allmennlege/seniorrådgiver, Avd akuttmedisin og beredskap)  
o Direktoratet for e-helse: Jon-Torgeir Lunke (spesialist i allmennmedisin, seniorrådgiver, avd. utredning)  
 
NHN:  
o Trudi Rød, Prosjektleder  
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o Elin Haug, funksjonell arkitekt  
o Levin Løssfelt, Teknisk arkitekt  
o Ole Kristian Losvik, medisinsk faglig  
o Kjell Inge Dale, Testleder   
 
Ressursgruppe   
o Helsedir: Line Eikenes Langsholt, rådgiver i Avdeling psykisk helse og rus  
o Legeforeningen: Torgeir Hoff Skavøy (fastlege, spesialist i allmennmedisin og nestleder i NFA),  
o Legeforeningen:  Kjartan Olafsson (fastlege, spesialist i allmennmedisin og styremedlem i NFA)  
o SKIL: Nicolas Øyane Allmennlege, daglig leder i SKIL)  
o Sykepleierforbundet: Jan Vegard Pettersen (vara Merete Lyngstad)  
o Helsesekretærforbundet i Delta: Marianne Engh (Lena legesenter på Østre Toten)  
  
 
Andre ressurser  
o Helsedir: Ann-Kristin Wassvik, jurist, avd. helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet  

   
Det har vært gjennomført ca. 4 -5 møter i prosjektgruppen hvert halvår frem til desember 2022. Ressursgruppen 
ble kalt inn til møter ved behov. Videre ble det avholdt jevnlige kordineringmøter mellom aktørene på ledernivå. 
I tillegg var det felles dialogmøter med HOD.    
  
Samarbeid med Direktoratet for e-helse og NHN  
Hovedkontakt i E-helse er Norunn Elin Saure, og Jacqueline Christine Folkedahl Paulsen i NHN. Det er innledet 
tett samarbeid med Direktoratet for e-helse (E-helse), og med Norsk Helsenett (NHN). Det er avholdt møter 
mellom aktørene før jul 2020, for felles utarbeidelse av budsjett og plan for gjennomføringen av 
anbudsprosessen og innretning av pilot.  
  
E-helsedirektoratet har bistått med kompetanse på leverandørmarkedet, samt bistå med generell kompetanse 
på e-helseområdet i prosjektgjennomføringen. NHN har ansvar for tilpasningen og integrering av 
triageringsverktøyet på Helenorgeplattformen. I tillegg har NHN i tett samarbeid med Helsedirektoratet 
gjennomføre opplæring og integrering av verktøyet på utvalgte fastlegekontor.   
  
Både E-helse og NHN deltok i prosjektgruppen.    
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Vedlegg B: Utfyllende informasjon om den tekniske 
løsningen 

B.1 Integrasjon med EPJ 

E-konsultasjoner mottas som normalt med emne og melding fra innbygger. Skjemaet innbygger har fylt ut i 

Doctrin ligger ved som vedlegg. 

Meldinger for manuell triagering sendes som en e-kontakt hvor emnet alltid vil være «manuell triagering». 

Skjemaet innbygger har fylt ut i Doctrin ligger ved som vedlegg.  

For timebestilling sendes skjemaet fra Doctrin i en separat melding med emne «Tillegg til timebestilling [dato]». 

Skjemaet innbygger har fylt ut i Doctrin ligger ved som vedlegg. Skjemaet sendes ikke med selve timebestillingen 

fordi EPJ ikke kan motta vedlegg for timebestillinger. Meldingen opprettes og sendes automatisk av systemet 

samtidig som time bestilles. Innbygger ser denne som en sendt melding i innboksen sin på Helsenorge. Ordinær 

e-kontakt og reseptfornyelse vil ikke komme med skjema fra Doctrin som vedlegg. 

 

Figur fra opplæringsmateriell. Kilde: NHN 
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B.3 Steg for steg fra Helsenorge gjennom Doctrin og tilbake til Helsenorge 

Innbygger logger seg inn på Helsenorge  

 

 

Brukeren velger om de vil representere seg selv eller en de har foreldreansvar for. Bruk av fullmakt ble tatt ut 

av løsningen grunnet teknisk feil. 
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På Helsenorge kan pasienten velge mellom tre alternativer for fastlegetjenester 

 

Om man trykker på knappen “Kontakt fastlegen – be om time eller råd” kommer man til Doctrin sin 

skjemaløsning 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  6 2  R A P P O R T  

    
 

 

Brukeren skriver inn kontaktårsak i løsningen, nedenfor vises skjemaet for øreproblemer som eksempel. 
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Brukeren får mulighet til å lese den ferdige rapporten før de går videre. 
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Etter å ha gått videre kommer brukeren tilbake til Helsenorge der de får en anbefaling om hvilken type time 

de bør bestille om de fylte ut et av 13 skjemaer med triageringsregler knyttet til seg. De får mulighet til å 

bestille videotime hastetime eller vanlig konsultasjon. 

 

Om det ikke er noen ledige timer tilgjengelig eller man heller ønsker at legekontoret skal ta kontakt kan man 

be legekontoret vurdere skjemaet ved å sende  det til manuell triagering. 
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Bestillingsside for E-konsultasjon 
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Bestillingsside for fysisk konsultasjon 
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Visning av skjema i innboksen ved innsending til manuell triagering eller som tillegg til timebestilling. 
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Vedlegg C: Spørreundersøkelse 

C.1 Spørsmål fra spørreundersøkelse nullpunktmåling 

Spørsmål/Svaralternativ Hjelpetekst Merknad 

Hva er ditt yrke?   

Lege 

Helsesekretær / Legesekretær 

Sykepleier 

   

Hvilket fastlegekontor jobber du ved?   

SiO Helse 

Gildheim Legesenter 

Vossevangen Legesenter 

Frei Legesenter 

   

Hvor mange telefonhenvendelser får du gjennomsnittelig fra pasienter per 

dag? 

Vennligst skriv inn antall, 

benytt kun tall. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

   

Hvor mye tid bruker du i gjennomsnitt per arbeidsdag på å besvare 

telefonanrop og meldinger fra pasienter? 

 Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

   

Hvor mye tid bruker du i gjennomsnitt per arbeidsdag på triagering av 

pasienter? 

 Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

   

Hvor mange pasienter har du på listen din?  Kun til leger 

   

Hvor mange konsultasjoner har du i gjennomsnitt per dag totalt?  Kun til leger 

   

Har legekontoret ansatt annet helsefaglig personell (sykepleier, psykolog etc.) 

som kan avlaste fastlege med pasientoppfølging? 

 Kun til leger 
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I dag gjøres triagering i hovedsak av helsesekretærer ved fastlegekontor. 

Spørsmålene under retter seg mot denne ordningen. Hvor enig eller uenig er 

du i følgende påstander? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

 

Triageringen ved legekontoret fungerer godt 

Triageringen ved legekontoret kan forbedres 

   

Om du tenker tilbake på konsultasjonene du har hatt de siste 6 månedene. 

Hvordan har disse fordelt seg på følgende konsultasjonsformer? Vennligst 

oppgi antall i prosent. 

 Kun til leger 

e-konsultasjon 

video 

fysisk konsultasjon 

   

I hvilken grad forventer du å benytte disse konsultasjonsformene i «en normal 

hverdag (les: uten pandemi)»Vennligst oppgi antall i prosent. 

 Kun til leger 

e-konsultasjon 

video 

fysisk konsultasjon 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Dagens system for timebestilling er godt egnet til å fange opp pasienter med 

behov for snarlig oppfølging 

Pasienter med et særlig behov for snarlig konsultasjon gis nødvendig prioritering 

for å sikre rask oppfølging 
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Dagens system for timebestilling er godt egnet for å gi pasienter med alvorlig 

sykdom hensiktsmessig oppfølging 

Pasienter med alvorlig sykdom gis nødvendig prioritet for en hensiktsmessig 

oppfølging 

Dagens system for timebestilling er godt egnet for hensiktsmessig oppfølging av 

pasienter med kronisk sykdom 

Pasienter med kronisk sykdom gis nødvendig prioritet for en hensiktsmessig 

oppfølging 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad.I hvilken 

grad opplever du at pasientene du er i kontakt med i løpet av en arbeidsdagen: 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Ønsker legetime, men har ikke nødvendigvis et helsemessig behov for 

konsultasjon 

   

Hvor mye tid vil du anslå at du i gjennomsnitt bruker i løpet av en arbeidsdag 

på: 

Oppgi gjerne tid i timer 

og/eller minutter og husk å 

spesifiser om det er timer 

eller minutter du har skrevet 

inn. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Pasientkontakt med pasienter som vurderes å ikke ha et helsemessig behov for 

konsultasjon og dermed ikke kommer inn til time 

Pasientkontakt med pasienter som vurderes å ikke ha et et helsemessig behov 

for konsultasjon, men som kommer inn til time likevel 

Triagerings-relatert arbeid  

Å diskutere triagering/prioritering av pasienter med lege 

Å diskutere triagering/prioritering av pasienter med andre på legekontoret 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 
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På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

I hvilken grad opplever du at pasienter må vente lenger på konsultasjon enn 

deres helsemessige behov skulle tilsi? 

I hvilken grad opplever du det som et problem at pasienter med et relativt lite 

medisinsk behov kommer til konsultasjon? 

I hvilken grad opplever du det som et problem at pasienter med et relativt lite 

medisinsk behov opptar tid som heller burde vært benyttet til pasienter med et 

større helsemessig behov? 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til leger 

   

Har du kommentarer til hvordan dagens triagering fungerer?  Kun til leger 

   

Hvordan kan en ny digital triageringsløsning føre til endringer i triageringen?  Kun til leger 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

I hvilken grad er du selv delaktig i triagering av pasienter inn til fastlegekontoret? 

   

Forklar gjerne med eksempler  Kun til leger 

   

Hvor mye tid vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt per dag på triagering?  Kun til leger 

under 5 minutter 

5 - 15 minutter 

15 - 30 minutter 

30 - 45 minutter 

45 - 60 minutter 

mer enn 60 minutter 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til leger 
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På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

I hvilken grad opplever du at pasientene generelt benytter den mest 

hensiktsmessige konsultasjonsformen for deres behov i kontakt med fastlegen? 

(fysisk konsultasjon, e-konsultasjon og video) 

I hvilken grad opplever du å kunne sikre at den hensiktsmessige 

konsultasjonsformen benyttes? 

I hvilken grad opplever du at et nytt digitalt triageringsverktøy vil kunne bidra til 

en mer hensiktsmessig bruk av konsultasjonsform? 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Mine pasienter har god forståelse av egen helsesituasjon 

Mine pasienter tar informerte valg om egne helsebehov 

Mine pasienter er godt forberedt til konsultasjon 

   

Hvordan pleier du å forberede deg til konsultasjon?  Kun til leger 

Sjekke legemiddellisten til pasienten 
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Sjekke hva som står i timelisten som kommentar til timen 

Lese tidligere epikriser/henvendelser fra andre aktører 

Lese tidligere journalnotater i den lokale EPJ’en 

Sjekke tidligere blodprøver 

   

Hvor mye tid vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt på forberedelser til én 

konsultasjon? 

 Kun til leger 

under 1 minutt 

1 - 2 minutter 

2 - 3 minutter 

3 - 4 minutter 

4 - 5 minutter 

mer enn 5 minutter 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til leger 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Jeg er generelt godt nok forberedt til konsultasjon 

Jeg har tilgang på tilstrekkelig informasjon for å være forberedt til konsultasjon 

Jeg har tilstrekkelig tid før konsultasjon for å være godt nok forberedt 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad.Blant 

pasientene som i dag benytter følgende konsultasjonsformer, i hvilken grad 

opplever du at dette er den mest hensiktsmessige konsultasjonsformen? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Fysisk konsultasjon 

E-konsultasjon 

Video 
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På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad.Blant 

dine pasienter som i dag benytter følgende konsultasjonsformer, i hvilken grad 

opplever du at dette er den mest hensiktsmessige konsultasjonsformen? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

Fysisk konsultasjon 

E-konsultasjon 

Video 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Samhandling med helsesekretær omkring triagering fungerer godt i dag 

Pasienter som har behov for oppfølging får dekket dette behovet i dag 

Et nytt digitalt triageringsverktøy vil kunne forbedre dagens samhandling med 

helsesekretær omkring triagering 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til leger 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Det er god samhandling med andre helsesekretærer i triageringsbeslutninger 

Det er god samhandling med fastlegene i triageringsbeslutninger 

Det er god samhandling med andre helsetjenesteaktører i 

triageringsbeslutninger 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

   

Hvor mye tid vil du anslå at du i gjennomsnitt bruker på journalføring i 

forbindelse med en e-konsultasjon? 

 Kun til leger 

Under 1 minutt 

1-2 minutter 
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2-4 minutter 

5-6 minutter 

6-8 minutter 

8-10 minutter 

mer enn 10 minutter 

   

Hvor mye tid vil du anslå at du i gjennomsnitt bruker på journalføring i 

forbindelse med en videokonsultasjon? 

 Kun til leger 

Under 1 minutt 

1-2 minutter 

2-4 minutter 

5-6 minutter 

6-8 minutter 

8-10 minutter 

mer enn 10 minutter 

   

Hvor mye tid vil du anslå at du i gjennomsnitt bruker på journalføring i 

forbindelse med en fysisk konsultasjon? 

 Kun til leger 

Under 1 minutt 

1-2 minutter 

2-4 minutter 

5-6 minutter 

6-8 minutter 

8-10 minutter 

mer enn 10 minutter 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

I hvilken grad forventer du at et nytt digitalt triageringsverktøy vil kunne 

redusere tidsbruken på journalføring i forbindelse med en e-konsultasjon? 

I hvilken grad forventer du at et nytt digitalt triageringsverktøy vil kunne 

redusere tidsbruken på journalføring i forbindelse med en videokonsultasjon? 

I hvilken grad forventer du at et nytt digitalt triageringsverktøy vil kunne 

redusere tidsbruken på journalføring i forbindelse med en fysisk konsultasjon? 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til leger 
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Har du noen andre kommentarer, eller noe mer du ønsker å dele?   

 

 

 

C.2 Spørsmål fra spørreundersøkelse midtveismåling 

 

Spørsmål/Svaralternativ Hjelpetekst Merknad 

Hva er ditt yrke?   

Lege 

Helsesekretær / Legesekretær 

Sykepleier 

   

Hvilket fastlegekontor jobber du ved?    

SiO Helse 

Gildheim Legesenter 

Vossevangen Legesenter 

Frei Legesenter 

   

Du har nå tatt i bruk triageringsløsning fra Doctrin, vennligst svar på disse 

spørsmålene med bakgrunn i det nye triageringssystemet. Hvor enig eller 

uenig er du i følgende påstander? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt enig. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Det nye systemet (Doctrin) for timebestilling har redusert gjennomsnittlig tid jeg 

bruker på telefonhenvendelser fra pasienter per dag 

Det nye systemet (Doctrin) for timebestilling har redusert gjennomsnittlig tid jeg 

bruker på triagering av pasienter per dag 

Det nye systemet (Doctrin) for timebestilling har redusert gjennomsnittlig tid jeg 

bruker på meldinger fra pasienter per dag 
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Du har nå tatt i bruk triageringsløsning fra Doctrin, vennligst svar på disse 

spørsmålene med bakgrunn i det nye triageringssystemet.Hvor mange 

konsultasjoner har du i gjennomsnitt per dag totalt? Om du deltok i 

nullpunktsmålingen så er svaret forhåndsutfyllt med det du svarte sist, om du 

ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere. 

 Kun til leger 

   

Og i hvor mange av disse konsultasjonene benytter du skjema fra Doctrin?  Kun til leger 

   

Har det vært endringer i ansettelser ved legekontoret siden Doctrin ble 

innført? 

 Kun til leger 

   

Hva er endret?  Kun til leger som 

har opplevd 

endring 

   

I dag gjøres triagering i hovedsak av helsesekretærer ved fastlegekontor. 

Spørsmålene under retter seg mot denne ordningen.  Om du deltok i 

nullpunktsmålingen så er svaret forhåndsutfyllt med det du svarte sist, om du 

ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere.Hvor enig eller uenig er 

du i følgende påstander? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt enig. 

 

Triageringen ved legekontoret fungerer godt 

Triageringen ved legekontoret kan forbedres 

Doctrin har redusert arbeidsbelastningen med triagering 

   

Forklar gjerne med eksempler på hvordan Doctrin har endret 

arbeidsbelastningen 
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Om du tenker tilbake på konsultasjonene du har hatt siden Doctrin ble innført, 

hvordan har disse fordelt seg på følgende konsultasjonsformer? Om du deltok 

i nullpunktsmålingen så er svaret forhåndsutfyllt med det du svarte sist, om du 

ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere. Vennligst oppgi antall i 

prosent. 

 Kun til leger 

e-konsultasjon 

video 

fysisk konsultasjon 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt enig. 

Kun til leger 

Pasienter med et særlig behov for snarlig konsultasjon gis nødvendig prioritering 

for å sikre rask oppfølging 

Pasienter med alvorlig sykdom gis nødvendig prioritet for en hensiktsmessig 

oppfølging 

Pasienter med kronisk sykdom gis nødvendig prioritet for en hensiktsmessig 

oppfølging 

   

Du har nå tatt i bruk triageringsløsning fra Doctrin, vennligst svar på disse 

spørsmålene med bakgrunn i det nye triageringssystemet.Hvor enig eller uenig 

er du i følgende påstander? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt enig. 

Kun til leger 

Det nye systemet (Doctrin) for timebestilling er godt egnet til å fange opp 

pasienter med behov for snarlig oppfølging 

Det nye systemet (Doctrin) for timebestilling er godt egnet for å gi pasienter med 

alvorlig sykdom hensiktsmessig oppfølging 

Det nye systemet (Doctrin) for timebestilling er godt egnet for hensiktsmessig 

oppfølging av pasienter med kronisk sykdom 
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Om du deltok i nullpunktsmålingen så er svaret forhåndsutfyllt med det du 

svarte sist, om du ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere.På en 

skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. I hvilken grad 

opplever du at pasientene du er i kontakt med i løpet av en arbeidsdagen: 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Ønsker legetime, men har ikke nødvendigvis et helsemessig behov for 

konsultasjon 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Siden 

innføringen av Doctrin, 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

I hvilken grad har du brukt mindre tid på pasientkontakt med pasienter som 

vurderes å ikke ha et helsemessig behov for konsultasjon og dermed ikke 

kommer inn til time? 

I hvilken grad har du brukt mindre tid på pasientkontakt med pasienter som 

vurderes å ikke ha et helsemessig behov for konsultasjon, men som kommer inn 

til time likevel 

I hvilken grad har du brukt mindre tid på triageringsrelatert arbeid  

I hvilken grad har du brukt mindre tid på å diskutere triagering/prioritering av 

pasienter med lege 

I hvilken grad har du brukt mindre tid på å diskutere triagering/prioritering av 

pasienter med andre på legekontoret 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

   

Om du deltok i nullpunktsmålingen så er svaret forhåndsutfyllt med det du 

svarte sist, om du ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere.På en 

skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

I hvilken grad opplever du at pasienter må vente lenger på konsultasjon enn 

deres helsemessige behov skulle tilsi? 
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I hvilken grad opplever du det som et problem at pasienter med et relativt lite 

medisinsk behov kommer til konsultasjon? 

I hvilken grad opplever du det som et problem at pasienter med et relativt lite 

medisinsk behov opptar tid som heller burde vært benyttet til pasienter med et 

større helsemessig behov? 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til leger 

   

Har du kommentarer til hvordan triagering med Doctrin fungerer?  Kun til leger 

   

Hvordan har triageringsløsningen Doctrin ført til endringer i triageringen?  Kun til leger 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

Siden innføringen av Doctrin, i hvilken grad opplever du at Doctrin har spart deg 

for tid knyttet til triagering? 

   

Hvor mye tid vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt per dag på triagering? Om 

du deltok i nullpunktsmålingen så er svaret forhåndsutfyllt med det du svarte 

sist, om du ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere.  

 Kun til leger 

under 5 minutter 

5 - 15 minutter 

15 - 30 minutter 

30 - 45 minutter 

45 - 60 minutter 

mer enn 60 minutter 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til leger 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 
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I hvilken grad opplever du at det nye triageringsverktøyet (Doctrin) bidrar til en 

mer hensiktsmessig bruk av konsultasjonsform? (fysisk/e-konsultasjon/video) 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? I følgende spørsmål ber vi 

deg sammenligne pasientene som bruker den nye triageringsløsningen 

(Doctrin) mot de pasientene som ikke gjør det. 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt enig. 

Kun til leger 

Pasienter som benytter triageringsløsningen til Doctrin har bedre forståelse av 

egen helsesituasjon 

Pasienter som benytter triageringsløsningen til Doctrin tar mer informerte valg 

om egne helsebehov 

Pasienter som benytter triageringsløsningen til Doctrin er bedre forberedt til 

konsultasjon 

   

I følgende spørsmål ber vi deg sammenligne konsultasjonene der du bruker 

skjema fra den nye triageringsløsningen (Doctrin) mot de konsultasjonene der 

du ikke gjør det. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt enig. 

Kun til leger 

Jeg har tilstrekkelig tid til å lese gjennom skjema fra triageringsløsningen 

(Doctrin) 

Jeg har tilgang på god informasjon gjennom skjema fra triageringsløsningen 

(Doctrin) 

Jeg er bedre forberedt til konsultasjon med skjema fra triageringsløsningen 

(Doctrin) 

   

På en skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

 

I hvilken grad har triageringsløsningen (Doctrin) bidratt til rett valg av 

konsultasjonsform for fysisk konsultasjon 
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I hvilken grad har triageringsløsningen (Doctrin) bidratt til rett valg av 

konsultasjonsform for e-konsultasjon 

I hvilken grad har triageringsløsningen (Doctrin) bidratt til rett valg av 

konsultasjonsform for videokonsultasjon 

   

Benytt en skala fra 1-7 der 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

Triageringsløsningen (Doctrin) har bidratt til redusert tid på journalføring 

   

Har du noen andre kommentarer, eller noe mer du ønsker å dele?   

 

 

C.3 Spørsmål fra spørreundersøkelse sluttmåling 

 

Spørsmål/Svaralternativ Hjelpetekst Merknad 

Hva er ditt yrke?    

Lege 

Helsesekretær / Legesekretær 

Sykepleier 

   

Hvilket fastlegekontor jobber du ved?   

SiO Helse 

Gildheim Legesenter 

Vossevangen Legesenter 

Frei Legesenter 

   

Du har nå tatt i bruk triageringsløsning fra Doctrin, vennligst svar på disse 

spørsmålene med bakgrunn i det nye triageringssystemet. Hvor enig eller uenig 

er du i følgende påstander? 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Doctrin har redusert tidsbruk på telefonhenvendelser 
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Doctrin har redusert tidsbruk knyttet til triagering 

Doctrin har redusert tidsbruk på meldinger fra pasienter 

   

Du har nå tatt i bruk triageringsløsning fra Doctrin, vennligst svar på disse 

spørsmålene med bakgrunn i det nye triageringssystemet.   Hvor mange 

konsultasjoner har du i gjennomsnitt per dag totalt?  Om du deltok i 

midtveisevalueringen så er svaret forhåndsutfyllt med det du svarte sist.  

 Kun til leger 

   

Og i hvor mange av disse konsultasjonene benytter du skjema fra Doctrin?  Kun til leger 

   

Har det vært endringer i ansettelser ved legekontoret siden Doctrin ble 

innført? 

 Kun til leger 

   

Hva er endret?  Kun til leger som 

har opplevd 

endring 

   

Om du deltok i midtveisevalueringen så er svaret forhåndsutfyllt med det du 

svarte sist.  Om du legger til grunn erfaringer fra det siste halve året,  hvor enig 

eller uenig er du i følgende påstander?   

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

 

Triageringen ved legekontoret fungerer godt 

Triageringen ved legekontoret kan forbedres 

Doctrin har redusert arbeidsbelastningen med triagering 

   

Forklar gjerne med eksempler på hvordan Doctrin har endret 

arbeidsbelastningen 

  

   

Om du tenker tilbake på konsultasjonene du har hatt det siste halve året, 

hvordan har disse fordelt seg på følgende konsultasjonsformer? Om du deltok 

i midtveisevalueringen så er svaret forhåndsutfyllt med det du svarte sist. 

Vennligst oppgi antall i prosent. 

 Kun til leger 
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e-konsultasjon 

video 

fysisk konsultasjon 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?   Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Doctrin er godt egnet til å fange opp pasienter med behov for snarlig oppfølging 

Doctrin er godt egnet for å gi pasienter med alvorlig sykdom hensiktsmessig 

oppfølging 

Doctrin er godt egnet for oppfølging av pasienter med kronisk sykdom 

   

Om du deltok i midtveisevalueringen så er svaret forhåndsutfyllt med det du 

svarte sist, om du ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere.   På en 

skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad.  I hvilken grad 

opplever du at pasientene du er i kontakt med i løpet av en arbeidsdagen:  

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Ønsker legetime, men har ikke nødvendigvis et helsemessig behov for 

konsultasjon 

   

Har Doctrin ført til at du har brukt mer eller mindre tid på de følgende 

punktene: 

Velg et av alternativene: 

 mindre tid 

 uendret 

 mer tid 

Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 

Pasientkontakt med pasienter som vurderes å ikke ha et helsemessig behov for 

konsultasjon, og dermed ikke kommer inn til time 

Pasientkontakt med pasienter som vurderes å ikke ha et et helsemessig behov 

for konsultasjon, men som kommer inn til time likevel 

Triagerings-relatert arbeid 

Å diskutere triagering/prioritering av pasienter med lege 

Å diskutere triagering/prioritering av pasienter med andre på legekontoret 

   

Har du noen kommentarer?  Kun til 

helsesekretærer og 

sykepleiere 
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Om du deltok i midtveisevalueringen så er svaret forhåndsutfyllt med det du 

svarte sist, om du ikke deltok så vises et gjennomsnitt av alle deltakere.   På en 

skala fra 1 - 7 der 1 er i svært liten grad og 7 er i svært stor grad.  I løpet av det 

siste halve året, i hvilken grad opplever du  

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er i svært liten grad og 7 er i 

svært stor grad. 

Kun til leger 

at pasienter må vente lenger på konsultasjon enn deres helsemessige behov 

skulle tilsi? 

det som et problem at pasienter med et relativt lite medisinsk behov kommer til 

konsultasjon? 

det som et problem at pasienter med et relativt lite medisinsk behov opptar tid 

som heller burde vært benyttet til pasienter med et større helsemessig behov? 

   

Har du kommentarer?  Kun til leger 

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?  I følgende spørsmål ber vi 

deg sammenligne pasientene som fyller ut skjema i triageringsløsningen 

(Doctrin) mot de pasientene som ikke gjør det. 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Pasienter som fyller ut skjema har bedre forståelse av egen helsesituasjon 

Pasienter som fyller ut skjema tar mer informerte valg om egne helsebehov 

Pasienter som fyller ut skjema er bedre forberedt til konsultasjon 

   

I følgende spørsmål ber vi deg sammenligne konsultasjonene med utfylt 

skjema fra triageringsløsningen (Doctrin) mot de konsultasjonene som er uten 

skjema.  Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?  

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Jeg har tilstrekkelig tid til å lese gjennom skjema 

Jeg har tilgang på god informasjon gjennom skjema 
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Jeg er bedre forberedt til konsultasjon med skjema 

   

Triageringsløsningen skal bidra til rett konsultasjonform, på rett nivå, til rett 

tid. Hvordan opplever du at Doctrin har påvirket dette? 

  

   

Benytt en skala fra 1-7 der 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

Kun til leger 

Doctrin har bidratt til redusert tid på journalføring 

   

Hva har vært de viktigste fordelene knyttet til Doctrin for deg og ditt arbeid 

gjennom pilotperioden? 

  

   

Hva har vært de største utfordringene knyttet til Doctrin for deg og ditt arbeid 

gjennom pilotperioden? 

  

   

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt enig. 

Benytt en skala fra 1-7 der 1 

er helt uenig og 7 er helt 

enig. 

 

Alt i alt har fordelene vært større enn ulempene knyttet til Doctrin gjennom 

prosjektperioden for meg og mitt arbeid 

Jeg ønsker at legekontoret skal fortsette med en digital triageringsløsning 

Jeg vil anbefale andre legekontor å ta i bruk en digital triageringsløsning 

Er det konkrete endringer som kunne gjort løsningen bedre? (Eks. endringer i 

teknisk utforming, endringer i skjema, integrasjon mot journalsystem etc.) 

   

Har du noen andre kommentarer, eller noe mer du ønsker å dele?   
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