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Side 2

Kort om undersøkelsen

Formål

 Avdekke i hvilken grad  ansatte i helsevesenet oppfatter at de er 
beskyttet mot uønsket innsyn i sin egen pasientjournal.

Målgruppe

 Personer som er ansatt ved sykehus, psykiatrisk institusjon eller 
legekontor, både de som jobber med behandling av pasienter og 
personer i administrative, tekniske eller andre funksjoner.

 Målgruppen er identifisert gjennom bruk av MMI sitt panel, bestående 
av et representativt utvalg av befolkningen.  Utfra dette panelet har vi 
trukket personer som har oppgitt at de arbeider innen bransjen 
"Helsevesen/sosialomsorg”. 

Metode og omfang

 Spørreundersøkelse pr. telefon gjennomført i perioden 22.- 25. februar 
2005. 

 200 intervju blant et tilfeldig utvalg i ovennevnte gruppe.

 Feilmarginen for totalresultatene er 2,5-5,8 %-poeng med 90% 
konfidensintervall.  I undergruppene er feilmarginen noe større.

 Undersøkelsen ble gjort uten at det fremgikk hvem som var 
oppdragsgiver, verken eksplisitt eller gjennom spørsmålsstillingene.



Side 3

Tilgang til resultatene

Rapporter

 Denne rapporten består av grafiske illustrasjoner av totalresultatene.

 I tillegg er det utarbeidet tabeller som gir mulighet til å studere 

resultatene i forskjellige undergrupper.

For mer informasjon om undersøkelsen, vennligst ta kontakt med:

 I KFO: Kristin Vik, tlf. 2101 3640

 I MMI: Tom A. Vestby, tlf. 2295 4893



Side 4

2 av 10 mener det er svært eller ganske utbredt å se i 

pasientjournaler utover det som er nødvendig. 1 av 10 

mener det samme når det gjelder andre ansattes journaler.

Blant sykepleiere/ 

hjelpepleiere er det en 

høyere andel som 

mener det er 

svært/ganske utbredt 

(27%).

Andelen som mener 

det ikke er utbredt, er 

mindre blant de som 

jobber ved  mindre 

arbeidsplasser (33%).

Mange mener at flere 

enn nødvendig har 

tilgang til journalene.



Side 5

De ansatte mener utbredelsen er noe mindre ved 

egen arbeidsplass.

Ansatte ved mindre 

arbeidsplasser mener 

dette er mer utbredt 

enn de ved større 

arbeidsplasser, både 

generelt og hva gjelder 

andre ansattes 

journaler (hhv. 20% og 

10% svært/ganske 

utbredt).



Side 6

35% stoler ikke på at andre ansatte ikke ser i deres 

pasientjournal utover det som er nødvendig.

Andelen er høyere 

blant de som jobber 

ved mindre 

arbeidsplasser (45%).



Side 7

7 av 10 mener at regler og kontrolltiltak er 

tilstrekkelige, men nesten 4 av 10 mener at for mange 

har tilgang pasientjournalene.

Andelen enige er 

høyere blant de under 

40 år (79%).

Andelen uenige er 

høyere blant de som 

har jobbet under 3 år 

ved arbeidsplassen 

(55%).

Andelen enige er 

høyere blant de under 

40 år (96%).



Side 8

35% har lagt merke til saken ved Helgeland Sykehus.



Side 9

Kort om de som har deltatt i undersøkelsen



Side 10

97% av respondentene jobber ved sykehus eller 

psykiatrisk institusjon.  Halvparten er sykepleiere 

eller hjelpepleiere.



Side 11

6 av 10 har jobbet over 10 år i helsevesenet.   2 av 10 

har jobbet mindre 3 år ved sin nåværende 

arbeidsplass.



Side 12

26% jobber ved arbeidsplasser med mindre enn 100 

ansatte.

= 26 %



Side 13

4 av 10 er under 40 år


