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 U dbredelsen af digital kommunikation via mobiltelefon og com-
puter afstedkommer mere og mere sygdoms- og sundhedskom-
munikation frigjort af tid og sted, fx læge-patient-kommunika-

tion via e-konsultationer (e-kons), sundhedsfora på nettet, wearables og 
apps, muligheder for målinger osv. Hvad betyder denne teknologiske 
udvikling for den enkelte læge og patient? Og hvordan påvirker digital 
kommunikation læge-patient-relationen? Det skal et nyt projekt forsøge 
at afdække. 
 
E-konsultation i almen praksis i Danmark
I 2009 blev det ifølge dansk lov obligatorisk at tilbyde e-kons for at ”øge 
effektiviteten og kvaliteten gennem digitalisering af sundhedsvæsenet” 
(1). E-kons blev oprindeligt introduceret som omkostningseffektive og 
en praktisk måde, hvorpå borgeren kunne få hurtig adgang til egen læge, 
primært med henblik på fornyelse af recepter, modtagelse af prøvesvar 
samt besvarelse af hurtige spørgsmål. E-kons udgør i dag en vigtig del af 
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kommunikationen – ikke alene mellem læge og patient, men også 
mellem læge og kommune (hjemmesygeplejen). I 2017 var antallet af 
e-kons steget fra 11.000 i 2003 til 6,6 millioner, svarende til 16 procent af 
alle kontakter med egen læge (2). Statistikken fortæller os, at de fleste 
e-kons vedrører patienter i aldersgruppen 65-89 år. E-kons inkluderer i 
denne statistik både korrespondancer mellem seniorpatient og egen 
læge samt korrespondancer mellem læge og hjemmesygeplejen eller 
plejehjem. Disse tal rejser vigtige spørgsmål om, hvordan medier og 
digital teknologi påvirker seniorers hverdagsliv og deres relation til 
egen læge. 

Hvad vi ved − og ikke ved om e-kons
Som kommunikationsform med andre kendetegn end ansigt-til-ansigt-
kommunikation medfører e-kons både fordele og nye udfordringer. Der 
findes meget få studier af e-kons mellem læge og patient. Internationale 
studier har handlet om e-kommunikationens meget tidlige fase (3), 

•     Hvad kan e-kons anvendes til? Fra lægens perspektiv − fra patientens perspektiv?

•     Etiske-juridiske problemstillinger i forhold til patienten som digital samtale-
partner.

•     Udfordringer ift. etnicitet/kultur. Hvad med de sårbare inkl. sprogvanskelighe-
der osv.?

•     Medfører digital kommunikation øget ulighed (sundhed/sygdom)?

•     Hvad betyder ”frigjort af tid og sted” for indholdet? og hvad mener vi med ”fri-
gjort af tid og sted”?

•     Hvad betyder digitale restriktioner, fx med hensyn til omfang? Patienten er vant 
til andre restriktioner, fx i forhold til tid.

•     Skal der være skabt en relation forud for vellykket digital kommunikation?

•     Ved patienterne, at e-kons indgår i journalen, jf. journalpligt?

•     Hvad er formålet med den digitale kommunikation? Og hvem efterspørger den?

•     Føres arbejdsopgaver tilbage til lægen pga. digital kommunikation?

•     Hvad sker der med kvaliteten?

•     Overser vi sygdom, fordi kommunikationen foregår digitalt?

•     Skaber den digitale kommunikation overkommunikation?

•     Forskel på læge-/patient-initieret digital kommunikation.

•     Under hvilke produktionsbetingelser skrives e-kons fra patientens side: Gør 
patienten sig umage, redigerer og reflekterer, eller skriver patienten impulsivt 
og hurtigt fra mobilen i bussen?

•     Mister lægen autoritet ved at kommunikere mere ligeværdigt med patienten, 
også digitalt? 

Boks 1 /  

Problemstillinger, der kan rejses i forbindelse med e-konsultationen (e-kons)
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mulighederne for at forbedre e-mail-kontakten mellem patient og 
praktiserende læge (4) og aldring og e-mailing generelt (5). 

I forhold til at undersøge ældres brug af e-kons mere i dybden er det 
vigtigt at være opmærksom på, at seniorer (65 år og opefter) langtfra 
udgør en homogen gruppe. Fra aldringsforskningen ved vi, at det ikke 
giver mening at bedømme menneskers kompetencer udelukkende ud 
fra fødselsår, da det enkelte menneskes udvikling, livshistorie og sam-
fundsmæssige position tenderer til at skabe stadigt større personlig-
hedsmæssig og funktionsmæssig variation over livsløbet. Samtidig har 
den historiske periode, man er født i, en overordentlig stor betydning 
for den måde, man ældes på (kaldet kohorte- eller generationseffekten). 
Nogle seniorpatienter kan føle sig ekskluderet fra informationssamfun-
det, fordi de ikke mestrer ny informationsteknologi (6). Andre risikerer 
at opleve nedsat livskvalitet i forbindelse med tab af fysiske, psykiske 
eller sociale funktioner, hvilket kan have en effekt på den grundlæg-
gende oplevelse af livskvalitet (7). Dette ses især hos seniorer med 
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I 2017 udgjorde 

antallet af e-kons 16 

procent af alle 

kontakter med egen 

læge.

Foto: Colourbox
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meget høj alder (8). Nogle seniorpatienter (de ældste) har levet det 
meste af deres liv i en tid uden informationsteknologi, som potentielt 
kan have haft en indflydelse på deres brug og erfaring (eller mangel på 
samme) af ny teknologi. Andre seniorer har tilegnet sig ny teknologi på 
linje med yngre, bl.a. fordi de i deres professionelle liv har måttet an-
vende den nye teknologi. Men selvom der fortsat er forskel på unge og 
ældres brug, kan man ikke længere tale om, at den ældste del af befolk-
ningen ikke deltager digitalt. Statistikken fortæller os, at andelen af 
65-89-årige, der aldrig har anvendt internettet, faldt fra 44 % til 19 % i 
perioden 2011-2016, svarende til, at mere end halvdelen af ikke-bru-
gerne er forsvundet på bare fem år (2). Og denne udvikling vil fortsætte 
− også for fremtidens seniorer, jf. Den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi 2016-2020 (9). En væsentlig overvejelse i forhold til seniorpa-
tienter og e-kons er derfor ikke så meget betydningen af alderen i sig 
selv, men mere betydningen af, hvad sygdom betyder for seniorers brug 
af denne kommunikationsform (10).

Et systematisk review af 24 amerikanske studier (hovedsageligt 
spørgeskemaundersøgelser) om e-mail-kommunikation mellem patien-
ter og sundhedsvæsenet konkluderer, at e-mailen har potentiale til at 
transformere forholdet mellem patienter og plejepersonale (11), men 
detaljerne og de bredere implikationer af denne transformation mang-
ler videnskabelig udforskning. I en nyere antologi om mediepraksis i 
Europa efterlyser Meier (12) empirisk forskning i den digitale kommuni-
kation og relation mellem læge og patient. I Danmark har kun et enkelt 
interviewprojekt undersøgt e-kons i almen praksis efter indførelse af 
e-kons i 2009. Studiet konkluderer, at patienter og praksislæger har 
forskellige forventninger og tilgange til konsultationsformen, og at de 
dermed tillægger den forskellig værdi (13). 

Inklusiv og eksklusiv værdi i forhold til e-kons
Værdiskabelse for læge og patient i forhold til e-kons kan gå i flere 
retninger. Ud fra en klassisk økonomisk tankegang kan man tale om 
værdiskabelse i form af, at noget kan have henholdsvis inklusiv og 
eksklusiv værdi (14). Inklusiv værdi skabes, når læge og patient deler og 
måske ligefrem udveksler viden (fx ideer, fortællinger, livserfaring). 
Eksklusiv værdi skabes, når man fx er den eneste, der er i besiddelse af 
et bestemt gode (fx et nummereret kunstværk, en speciel pels). Gen-
standen, man ejer eller er i besiddelse af, indgår dog ikke i relation til 
nogen eller noget andet. I forhold til e-mails oplevede nogle mennesker 
fx på et tidligt tidspunkt i digitaliseringsperioden, at de ikke vidste, 

Fra aldringsforsk-
ningen ved vi, at 
det ikke giver 
mening at be-
dømme menne-
skers kompeten-
cer udelukkende 
ud fra fødselsår
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hvad de skulle bruge deres e-mailadresse til; selvom de var i besiddelse 
af adressen, havde de ingen at skrive til, hvilket kunne resultere i en 
følelse af, at e-mails kun havde en eksklusiv værdi. Det samme var 
tilfældet med de første mobiltelefoner og sms-muligheder. En følelse af 
teknologiens eksklusive værdi kan også komme til udtryk hos patienter 
i dag, der måske sidder med et billede af et sår eller nogle tal fra en app 
– men ikke ved, hvordan de skal fortolke indholdet eller kommunikere 
det videre til lægen. 

Den digitale kommunikations inklusive værdi kan skabes i de situa-
tioner, hvor den tilfredsstiller et behov hos patienten: at få lov at kom-
munikere digitalt med lægen kan fx dække et behov hos patienten ”på 
farten”, der ikke har tid til at bestille tid eller til at møde op hos lægen. 
Inklusiv værdi skabes også i de tilfælde, hvor patienten føler større mod 
til at betro sig til lægen med følsomme emner end ved ansigt-til-ansigt-
kommunikation. At formulere sit problem skriftligt over for lægen i ro 
og mag derhjemme kan opleves mere værdifuldt for patienten end at 
skulle sidde yderst på stolen i en konsultation hos lægen. Herved skaber 
e-kommunikationen også inklusiv værdi for lægen, idet han/hun får 
mere viden om patienten, end han/hun ellers ville have fået, og hermed 
i sidste ende får optimeret sine muligheder for at behandle ud fra en 
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personcentreret tilgang. At denne inklusive værdi opnås hos patienten 
og lægen afhænger dog af, hvorvidt begge parter (lægen og patienten) er 
enige om, at e-kons som kommunikationsform er hensigtsmæssig i 
forhold til at udfolde eller løse patientens pågældende problemstilling.

E-kons kan også opleves som havende inklusiv værdi ud fra den 
betragtning, at den, på linje med andre sundhedsteknologier, er facilita-
tor af processen hen imod empowerment af patienten gennem tildeling 
af handlekompetencer. E-kons er hermed ud fra dette perspektiv en 
myndiggørende og magtmobiliserende aktivitet, som tegner konturerne 
af en mere ligeværdig læge-patient-relation (16). Denne værdi afhænger 
dog af måden, hvorpå der kommunikeres mellem parterne samt af 
resultatet af aktiviteten (hvorvidt e-kons rent faktisk fører til en empo-
werment af patienten).

Som eksemplerne ovenfor viser, er det væsentligt at undersøge, 
hvilken værdi den digitale sundhedskommunikation skaber hos læge og 
patient, samt hvordan der kan skabes inklusiv værdi hos begge parter i 
den digitale konsultation. 

Perspektiv
Projektet skaber en empirisk såvel som teoretisk funderet analyse af, 
hvordan e-kons anvendes og opleves af seniorpatienter (+65 år) og deres 
egen læge. Projektets teoretiske og praktiske indsigter er vigtige for 

Formålet med projektet er at undersøge e-kons mellem seniorpatienter (+65 år) og 
egen læge for at forstå, hvilken rolle e-kons spiller i behandlingen og i relationen 
mellem seniorpatient og læge. Der er tale om et eksplorativt praksisstudie (15), 
hvor både seniorpatienter og læger (samt andet sundhedspersonale, fx hjemmesy-
gepleje) skal medvirke til at udpege oplevede muligheder og barrierer ved e-kons. 
Projektets overordnede forskningsspørgsmål lyder således: Hvordan påvirker e-
kons seniorpatienten og lægen og deres fælles relation? For at kunne besvare dette 
spørgsmål er det nødvendigt at undersøge konsultationens indhold, teknologien 
(medieplatformen, software og app), samt de læge- og patientoplevede kvaliteter 
i relationen, der udfoldes gennem e-kons. Endelig vil syge og svagelige seniorers 
perspektiv blive undersøgt med henblik på i et bredere etisk perspektiv at diskutere 
forholdet mellem e-kons og forskellige socialgruppers adgang.
Projektet udføres af forskere med kompetencer inden for medier, aldring og rela-
tioner på Syddansk Universitet. Projektet er finansieret af Helsefonden, Veluxfon-
den og Den Strategiske Forskningspulje, SDU.
Såfremt du som læser og praktiserende læge kunne have interesse i at deltage i projektet 
og bidrage med dine perspektiver og erfaringer i forbindelse med e-kons, er vi meget 
interesserede i at høre fra dig.  

Boks 2 /  

Det skal forskningsprojektet afdække. 
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forskningen og for praksisfeltet, sidstnævnte særligt i arbejdet med at 
forbedre potentialet ved e-kons. Samtidig er det tanken, at projektet vil 
kunne styrke samarbejdet mellem forskning, praksislæger, seniorpa-
tienter, hjemmesygepleje og beslutningstagere på området. 

Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet
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