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Siden 2016 har forskningspro-
jektet ”Digital konsultation” 
ved Syddansk Universitet 
skabt viden om, hvordan e-

mailkonsultationer anvendes og op-
leves, særligt af seniorpatienter (65+) 
og deres praktiserende læger. Vi har 
undersøgt, hvad patienter og læger 
skriver til hinanden, og hvordan ind-
holdet opleves af patienter og læger. 
Derudover er der i projektet fokus på 
e-mailkonsultationens betydning for 
relationen mellem læge og patient. I 
det følgende præsenterer vi udvalgte 
forskningsresultater fra tre delstudi-
er: Hvordan oplever patienter og læ-
ger adgangen til almen praksis via e-
mailkonsultation? Hvordan oplever 
den ældre mandlige patient e-mail-
konsultationen? Hvordan oplever den 
praktiserende læge e-mailkonsulta-
tionens relationelle potentiale?
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PRACTICUS ⁄⁄ artikel

Forskningsresultater 
om e-mailkonsultationer 
i almen praksis
E-mailkonsultationer bruges i stigende grad i almen praksis. 
Men hvordan oplever læger og patienter den nye form for dialog? 
Det er undersøgt i et forskningsprojekt på Syddansk Universitet.

Adgang til almen praksis via 
e-mailkonsultation
Vi har undersøgt, hvordan patienter 
og læger oplever adgangen til almen 
praksis via e-mailkonsultation, sær-
ligt deres oplevelse af kommunikati-
ve fordele og ulemper. Dette har vi 
gjort på baggrund af en medieteore-
tisk tilgang, der har fokus på kommu-
nikationsformers særlige kendetegn 
og brugsmuligheder. E-mailkonsulta-
tionen er en helt særlig kommunika-
tionsform i almen praksis, eftersom 
den er den eneste skriftlige og for-
skudte (asynkrone) konsultation, dvs. 
hvor læge og patient ikke behøver at 
være til stede samtidigt. Delstudiet er 
baseret på semistrukturerede inter-
views med 30 patienter og 23 prakti-
serende læger.

Tre væsentlige temaer kan uddra-
ges: 1) lettere adgang til lægen, 2) ad-

gang til et nyt fælles interaktionsrum 
og 3) adgang til adgang. Patienterne 
oplever en lettere adgang til lægen og 
betoner den asynkrone konsultations-
mulighed som mindre forstyrrende for 
lægen, fordi lægen kan svare, når der 
er tid til det. Set fra lægernes perspek-
tiv muliggør e-mailkonsultation kon-
takt med patienter, som lægerne ellers 
sjældent ser, men det resulterer også i 
overkommunikation og uhensigtsmæs-
sig anvendelse. De interviewede pa-
tienter og læger betragter e-mailkon-
sultation som en konsultationsform, 
der inviterer til nye interaktionsformer, 
der også indeholder følelsesmæssige 
og sensitive emner. Den skriftlige di-
gitale konsultation giver mulighed  
for en ny form for refleksion i produk-
tionsprocessen, eksempelvis nævner 
en patient, at han ikke sender e-mail-
konsultationen afsted med det samme, 
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men lige skal sove på beskeden for så 
at sende den afsted morgenen efter. 
Andre patienter fortæller, at det ikke 
er alle e-mailkonsultationer, der bliver 
afsendt, men at det at skrive til lægen 
(også uden at afsende) skaber reflek-
sion om egen sundhed. Både patienter 
og læger oplever e-mailkonsultationer 
som en måde, hvorpå patienter kan få 
nemmere adgang til en fysisk konsul-
tation ved at kontakte lægen via en e-
mailkonsultation. Ifølge nogle læger 
kan den slags e-mailkonsultationer 
virke overflødige, eftersom de meget 
ofte vil bede patienterne booke en tid 
til fysisk konsultation. Andre læger 
fremhæver, at e-mailkonsultationer 
kan øge effektiviteten, da nogle opga-
ver kan løses både nemt og hurtigt i 
indbakken.

Den ældre mandlige patient og e-
mailkonsultation 
Statistikken over brugen af e-mail-
konsultation i 2009-2019 viser, at de 

ældre mænd, især i alderen 65-79 år, 
bruger e-mailkonsultation næsten 
lige så ofte – nogle år faktisk oftere 
– end kvinderne i samme aldersgrup-
pe. Dette er et konsultationsmønster, 
som er værd at bide mærke i, da vi 
ikke ser mændene konsultere deres 
læge nær så meget, som kvinderne i 
andre aldersgrupper gør. Det gælder 
også, når vi ser på statistik for tele-
fonkonsultationer og konsultationer 
med fysisk fremmøde. Derfor er der 
i dette delprojekt gennemført 23 in-
terviews med 65+-årige mænd for at 
skabe viden om deres brug af e-mail-
konsultation og undersøge deres op-
fattelser af denne konsultationsty-
pes potentialer og barrierer. Største-
delen af de interviewede mænd har 
en kort uddannelse og bor sammen 
med en ægtefælle. Der er en sammen-
hæng mellem – på den ene side – en 
positiv attitude til teknologi og glæ-
de ved computerbrug generelt og – 
på den anden side – den oplevede til-

fredshed ved at kunne benytte sig af 
e-mailkonsultation ved behov for at 
komme i kontakt med lægen. I tråd 
hermed anvender to interviewede ik-
ke-brugere af e-mailkonsultation kun 
sjældent og nødigt computer og in-
ternet, og de sætter derfor pris på mu-
ligheden for telefonkonsultation. Un-
dersøgelsens øvrige 21 e-mailkonsul-
tationsbrugere giver alle udtryk for 
at være glade for at have et alterna-
tiv til telefonkonsultation. Den asyn-
krone kommunikationsform får i nog-
le tilfælde mændene til at kontakte 
lægen vedrørende symptomer og 
smerter, som de ellers ikke ville have 
taget kontakt om, f.eks. hævede fød-
der, ømhed i ryggen og vedvarende 
hoste. Et par af mændene vurderer 
endvidere, at de har fået flere fysiske 
– og efter deres vurdering nødven-
dige – konsultationer hos lægen på 
grund af en henvendelse via e-mail-
konsultation. 

Ældre mænd og ældre kvinder bruger e-mailkonsultationer næsten lige meget. Foto: Colourbox. E-mailkonsultationer udgør 21 pct. af alle konsultationer i almen praksis (PLO, 2020). Foto: Birk Kromann.
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Kan e-mailkonsultationen under-
støtte læge-patient-relationen? 
De fleste lægehuse har vejledninger 
til patienterne om, hvordan de skal 
bruge e-mailkonsultation. Her står der, 
at e-mailkonsultation bør bruges til 
spørgsmål af ikke-kompleks karakter, 
som lægen i store træk kan besvare 
med et ja/nej. På baggrund af et etno-
grafisk feltarbejde (deltagerobserva-
tion i fire klinikker og interviews med 
15 læger) kan virkeligheden siges at 
være en lidt anden. Lægerne beretter 
om, hvordan e-mailkonsultationerne 
også bruges af patienterne til at kom-
munikere om komplekse problemstil-
linger af psykisk eller emotionel art. 
E-mailkonsultationer bruges f.eks. som 
en ventil: Når patienterne skriver, får 
de luft for svære følelser (f.eks. ensom-
hed eller utilstrækkelighed) eller får 
”taget trykket af” angstlignende til-
stande (f.eks. midt om natten). Ifølge 
de interviewede læger er fordelen ved 
e-mailkonsultationen her, at patien-
terne kan skrive i øjeblikket, når følel-
serne presser sig på, eller hjemme i ro 
og mag, og de behøver ikke konfron-
tere lægen i en travl praksis. Patien-
terne ved, at lægen læser og skal sva-
re, hvilket opleves som beroligende og 
en trøst for mennesker, der måske ikke 
har så mange andre end lægen at gå 
til (socialt og psykisk udsatte patien-
ter). E-mailkonsultationen tjener så-
ledes her et relationelt formål: Når læ-
gen via skriftlig kommunikation for-
mår at ”rumme” patienten, svare em-
patisk og anerkendende 

(f.eks. med brug af positive kvitterin-
ger) og evt. berolige patienten med, at 
patienten har en tid snart, og at det 
hele nok skal gå, stiller lægen sig til 
rådighed som relationel ressource.

Lægerne beretter også om, hvor-
dan e-mailkonsultation i andre tilfæl-
de bruges af patienterne til at vedli-
geholde relationen og fortælle om, 
hvordan de har det eller delagtiggøre 
lægen i deres liv og lidelser, f.eks. som 
en opdatering på et behandlingsfor-
løb. Nogle læger skriver uopfordret til 
patienter for at spørge, hvordan det 
går, f.eks. i tilfælde af svær sygdom, 
udeblivelse fra en konsultation eller 
som opfølgning på en behandling. Her 
bruges e-mailkonsultationen til at 
vise, at lægen interesserer sig for pa-
tienten, og den tjener herved et om-
sorgsrettet formål, der af lægen ople-
ves som meningsfuldt arbejde. Nogle 
af ovennævnte e-mailkonsultationer 
opleves også af nogle læger som en 
ekstra byrde i hverdagen, især hvis 
de skal passes ind i ”hullerne” i en 
travl hverdag eller sent på eftermid-
dagen.

vi også undersøgt indholdet i e-mail-
konsultationer, f.eks. hvordan kroppe 
repræsenteres af læger og patienter, 
ligesom vi har artikler på vej om e-
mailkonsultationen som genre, im-
plementeringen af e-mailkonsultati-
on ud fra et strukturelt 

og organisatorisk perspektiv samt ar-
bejder på en undersøgelse af e-mail-
konsultationen i et eksistentielt per-
spektiv.

Sammen med andre forskere på 
Syddansk Universitet arbejder vi vi-
dere med vores erfaringer om de di-
gitale konsultationer og er lige nu i 
fuld gang med at undersøge indhold 
og oplevelse af videokonsultationer 
i almen praksis. //


