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EINSTAKLINGURINN OG UPPLÝSINGASAMFÉLAGIÐ:
AÐGENGI AÐ EIGIN HEILBRIGÐISUPPLÝSINGUM

Útdráttur
Rafrænt aðgengi að heilbrigðisupplýsingum og -þjónustu
getur bætt heilsutengd lífsgæði almennings til
muna. Rannsóknir hafa sýnt að notendur gagnvirkra
heilsufarskerfa telja sig áhrifameiri og skilningsríkari á
eigið heilsufar. Notkunin auki öryggi þeirra og ábyrgð og
styrki gagnkvæmt traust vegna þjónustunnar. Í stefnu um
íslenskt upplýsingasamfélag er lögð áhersla á rafræna
heilbrigðis- og félagsþjónustu við almenning, þar með
talið íbúa dreifbýlis, fatlaða og eldri borgara. Tilgangur
rannsóknarinnar var að kanna skilning, viðhorf og óskir
Íslendinga um aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum og
þjónustu Tryggingastofnunar ríkisins (TR) á Internetinu.
Gerð var lýsandi rannsókn með tilviljunarvali 1400
einstaklinga úr þjóðskrá, örorkulífeyrisþega og annarra
íslenskra þegna á aldrinum 16 til 67 ára. Svörun var
34,9% og lýsandi tölfræði notuð með 95% öryggismörk
fyrir marktækni.
Yfir 90% þátttakenda töldu sig eiga að hafa aðgang að eigin
heilbrigðisupplýsingum og forráðamenn að upplýsingum
barna sinna. Minna en helmingur hafði skilning á sínum
réttindum til að fá aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum
og 10% reynslu af aðgangi. Spurningar um aðgang,
notkun aðgangs og notagildi sýndu marktækan mun á
þeim sem vissu og vissu ekki hvaða réttindi þeir höfðu til
að fá aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum. Langflestir
vildu sjá eigin upplýsingar (81%), sjá rétt sinn til bóta
(80%) og afsláttarkorts hjá TR (81%), ráða aðgangi að
eigin upplýsingum (85%) og þætti gagnlegt að skoða
eigin sjúkraskrá (79%). Mikill meirihluti taldi sig eiga að
hafa aðgang að upplýsingum hjá TR (82%), vildi nota
þar aðgangslykil (70%), taldi góða hugmynd að innleiða
rafræna sjúkraskrá (73%) og kosti hennar meiri en ókosti
(68%).
Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Þrátt
fyrir lágt svarhlutfall gefa niðurstöðurnar vísbendingar
sem nýta má við þróun rafrænnar heilbrigðisþjónustu
á Íslandi. Áhrif gagnvirkra heilsufarskerfa á heilsufar
og heilsutengd lífsgæði Íslendinga væri áhugavert
rannsóknarefni sem og áhrif á skilvirkni og hagkvæmni
heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi.
Lykilorð: Aðgengi, heilbrigðisupplýsingar, upplýsinga
tækni, notendur heilbrigðisþjónustu, gagnvirk heilbrigðis
þjónusta.
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THE INDIVIDUAL AND THE INFORMATION SOCIETY:
ACCESS TO OWN HEALTH INFORMATION
Electronic access to health information and services can improve
health related quality of life of people. Research has shown
that individuals using interactive health communication with
professionals consider themselves to have more influence and
better understanding of their own health. Such use reinforces
their security and accountability and mutual trust owing to
services. The Icelandic policy on information society puts its
emphasis on electronic health and social services, including
citizens in rural areas, disabled people and older citizens. The
research aim was to study Icelanders’ perceptions, attitudes
and preferences regarding personal access to own health
information and services of the State Social Security Institute of
Iceland (SSSI) on the Internet.
A descriptive study was made with a random sample of 1400
individuals, disability pensioners and other Icelandic citizens 16
to 67 years of age. Response rate was 34.9% and descriptive
statistics were used and 95% as confidence level of significance.
Over 90% of participants thought they should have access
to own health information and parents to their children’s
information. Less than 50% understood their right to access
own health information and 10% had experiences of seeing it.
Questions about access, its use and utility showed significant
differences between those understanding and not understanding
their rights to access own health information. Most of the
participants preferred to see own information (81%), see their
right to compensation (80%) and discount status at SSSI
(81%), be able to control access to their information (85%) and
would like to see their own health record (79%). Majority of
participants said they should have access to their information at
SSSI (82%), preferred using access keys (70%), liked the idea
of the electronic health record (73%) and thought it had more
pros than cons (68%).
The research is the first of its kind in Iceland. Even if the
response rate was low results indicate cues that may be used
for evolution of electronic health services in Iceland. To study the
impact of interactive health communication systems on health
and Icelanders quality of life is of interest, as well as the efficiency
and practicality within the health care services in Iceland.
Keywords: Access, health information, informatics, health
consumer, interactive health service.
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INNGANGUR
Rafræn samskipta- og veftækni með stöðugt nýjum tækifærum til
framfara og þróunar þjónar tugmilljónum notenda um allan heim.
Nútímaupplýsingasamfélag opnar möguleika til samfélagslegra
umbóta og aukinnar skilvirkni heilbrigðis- og félagsþjónustu.
Upplýsingatækni á heilbrigðissviði (health informatics) er
mikilvæg nútímavísindagrein sem skapar ótal möguleika í öllu
sem viðkemur skipulagi, vörslu, aðgangi og samskiptum með
heilbrigðisupplýsingar (Bingman o.fl., 2003; Murphy, 2001).
Upplýsingatækni notenda heilbrigðisþjónustu (consumer health
informatics) er sérgrein tengd upplýsingatækni á heilbrigðissviði
sem hefur þann tilgang að styrkja heilsutengd lífsgæði (quality
of life) fólks með upplýsingum og þjónustu. Það er meðal
annars gert með því að greina þörf, rannsaka aðferðir
og innleiða upplýsingatækni samkvæmt óskum notenda.
Takmarkið er að virkja notendur til skilnings, sjálfshjálpar og
ákvarðanatöku um eigin heilsu og fjölskyldunnar, með eða án
milligöngu heilbrigðisþjónustunnar (Eysenbach, 2000).
Það á að vera hægt að auka öryggi, gæði og hagkvæmni
þjónustunnar með rafrænum aðgangi notenda að eigin
upplýsingum og þjónustu. Heilbrigðisþjónustuna mætti til
dæmis stórauka og bæta með öruggum aðgangi einstaklinga
að eigin heilsufarsskrá (personal health record) og gagnvirkum
samskiptum við þjónustuaðila hvenær sem þörf krefur (Eng og
Gustafson, 1999). Heilsufarskerfi notenda (consumer health
informatics system, CHIS) eru þá tilvalin, þar geta einstaklingar
haft aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum, stýrt honum
og deilt í samskiptum við þá sem til þess hafa tilskilin leyfi
og réttindi (Bingham o.fl., 2003). Aðgangur einstaklinga að
heilsufarskerfum gæti til dæmis lágmarkað álag og þjáningar
fólks með langvinna sjúkdóma og bætt heilsutengd lífsgæði
fólks til muna (Eng og Gustafson, 1999).
Einstaklingurinn og upplýsingasamfélagið
Upplýsingasamfélagið gerir ráð fyrir rafrænum aðgangi
almennings að eigin upplýsingum og heilbrigðisþjónustu
(Silber, 2004). Landslög tryggja meðal annars almenningi
rétt til heilbrigðisþjónustu, friðhelgi einkalífs og aðgangs
að eigin heilbrigðisupplýsingum. Íslensk heilbrigðis- og
félagsmálaþjónusta nær yfir allt sem viðkemur heilbrigði og
velferð almennings, frá upphafi lífs til endaloka. Notendur
heilbrigðisþjónustu eru því allir einstaklingar sem sækja og eiga
rétt á heilbrigðis- og almannatryggingaþjónustu, hvort sem þeir
eru sjúkir eða ekki. Tryggingastofnun ríkisins (TR) framfylgir
íslenskum lögum um almannatryggingar og félagslega aðstoð
(TR, 2004). Þjónustan á, samkvæmt velferðarhugsjónum,
að stjórnast af lögmáli almannaheilla með sanngirni í jöfnun
lífskosta (Vilhjálmur Árnason, 1993). Þrátt fyrir stefnuyfirlýsingar
og fyrirheit stjórnvalda standa Íslendingar mörgum þjóðum að
baki í rafrænni heilbrigðisþjónustu og þeir hafa dregist aftur úr
með almenna nýtingu upplýsingatækni á síðastliðnum árum
(Capacent ráðgjöf, 2007). Markmið íslenskrar upplýsingastefnu
um rafrænt aðgengi að upplýsingum, eins og rétt til afsláttar
í heilbrigðisþjónustu og heilbrigðis- og félagsþjónustu miðað
við þarfir og ávinning netborgarans, gefa góð fyrirheit. Þar er
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gert ráð fyrir að allir samfélagshópar, óháð aldri, heilsufari,
búsetu og þjóðerni, eigi kost á búnaði og aðstöðu fyrir aðgang
að eigin upplýsingum og þjónustu (Forsætisráðuneytið, 2004;
2008). Fjarskiptaáætlun kveður einnig á um að allir landsmenn,
öryrkjar og fatlaðir einstaklingar þar með taldir, skuli hafa
tækifæri til fjarskipta (Samgönguráðuneytið, 2005).
Íslendingar eru fremstir meðal Evrópuþjóða í tölvu- og netnotkun
almennings. Notkunin fer hratt vaxandi, rúm 90% landsmanna
á aldrinum 16 til 74 ára notuðu tölvu og Internet árið 2008,
92% heimila höfðu tölvur og 88% gátu tengst Interneti
(Hagstofa Íslands, 2008). Vitað er að konur leita frekar eftir
heilbrigðisþjónustu og telja heilsutengdar upplýsingar gagnlegri
en karlar (Ágústa Pálsdóttir, 2003). Þær sækjast líka frekar eftir
að sjá eigin heilbrigðisupplýsingar og taka þátt í rannsóknum
en karlar (Fowles o.fl., 2004). Einnig hefur verið sýnt fram á að
notendur rafrænnar heilbrigðisþjónustu fara að settum reglum
við notkun þjónustunnar (White o.fl., 2004).
Nútímanotendur heilbrigðisþjónustu sýna þekkingu og færni
við öflun og lestur upplýsinga, gera kröfur um virka þátttöku
í eigin þjónustu, vilja sjálfir eiga val og taka ákvarðanir í stað
þess að lúta einhliða fyrirmælum starfsmanna (Ball og Lillis,
2001). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að notendur með aðgang að
eigin heilbrigðisupplýsingum hafa meiri skilning og eru ábyrgari
gagnvart eigin heilsufari og meðferð (Fowles o.fl., 2004;
Gustafson o.fl., 2001; Pyper o.fl., 2001). Ábyrgðin tengist
aukinni þekkingu og skilningi notenda (Baker og Masys, 2004)
sem sinna líka einkennum sjúkdóma frekar en ella (White o.fl.,
2004). Í ljós hefur komið að notendur, sem hafa aðgang að
eigin heilbrigðisupplýsingum, vilja geta bætt eigin óskum við
heilsufarsskrána og telja sig geta aukið réttmæti og nákvæmni
upplýsinganna (Pyper o.fl., 2004).
Heilsufarskerfi notenda eru ekki gerð til að koma í stað þjónustu
heldur eiga þau að gera hana enn betri. Markmiðið er að styrkja
heilbrigðan lífsstíl með auknum forvörnum og vitund almennings
um eigið heilbrigði. Langveikir og fólk með lífshættulega
sjúkdóma, eins og krabbamein, kransæðasjúkdóma, sykursýki
eða eyðni, eiga mikilla hagsmuna að gæta sem mikilvægir
markhópar við innleiðingu heilsufarskerfa (Bingman o.fl., 2003;
Gustafson o.fl., 2001). Þessir samfélagshópar hafa meiri reynslu
af heilbrigðisþjónustu, þurfa meira á henni að halda og vita
betur hvað þarf til að heilsutengd lífsgæði verði bætt. Þess
vegna er líka mjög mikilvægt að innleiðingin byggist á reynslu og
þörfum einstaklinga og þjónustuaðila til að aukið öryggi, lífsgæði
og ánægja notenda verði tryggð (Eng og Gustafson, 1999).
Rannsókn Bury Knowle-heilsugæslunnar í Oxford á viðhorfum
og óskum um aðgang að eigin heilsufarsskrá (N=427, 41%
svörun) sýndi að yfir 90% þátttakenda töldu sig eiga að hafa
aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum og barna sinna, 85%
töldu góða hugmynd að innleiða rafræna sjúkraskrá og rúm 60%
töldu aðganginn auka skilning á eigin heilsu. Flestir þátttakenda
vildu stýra aðganginum (73%) og taka þátt í að uppfæra
heilsufarsskrána (61%). Meirihlutinn (77%) kunni skil á réttindum
sínum til að sjá heilsufarsskrána en aðeins 5% höfðu beðið um
aðgang og einum verið neitað (Pyper o.fl., 2001). Rannsókn
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Fowles og félaga (2004) (N=3609, 81% svörun) sýndi nánast
sama hlutfall þeirra sem kunnu skil á aðgangsréttindunum (75%)
en þar vöktu athygli misvísandi niðurstöður um að hinir sem ekki
kunnu skil á aðgangsréttindunum (25%) væru meira en tvöfalt
(OR=2,33) líklegri til að hafa áhuga á að fá aðgang að eigin
heilbrigðisupplýsingum.
Ýmsar aðrar þjóðir hafa náð langt með rafræna heilbrigðisþjónustu
og komið upp heilbrigðisneti fyrir samskipti, oftar þó eingöngu
milli aðila innan starfseminnar. Bretar eru meðal þjóða sem þar
hafa náð hvað lengst, þeir hafa sýnt fram á að rafræn þjónusta
sé skilvirkari en hin hefðbundna og auk þess fylgi henni
meira hagræði (Silber, 2004). Kanadamenn hafa einnig verið
á hraðri siglingu í þróun rafrænnar heilbrigðisþjónustu með
nýjum þjónustumöguleikum í dreifðum byggðum landsins. Þeir
stefna nú á aukna þjónustu inni á heimilum notenda og sem
dæmi sinnti fjarþjónusta Ontaríófylkis um 32 þúsund rafrænum
þjónustubeiðnum árið 2006 (Canada Health Infoway, 2007).
Hugmyndafræðin og viðfangsefnið
Virkni notenda er lykilhugtak í hugmyndafræði rannsóknarinnar
um heilsunet fyrir rafræna heilsueflingu. Hugmyndafræðilegt
líkan, sem þróað var vegna rannsóknarinnar, varpar hér
ljósi á mikilvægi upplýsingatækni sem gefur heildarsýn á
sameiginlegan tilgang rafrænnar heilsueflingar. Líkanið er mynd
af plöntu sem vex í jörðu (stjórnkerfi), nýtir upplýsingatækni fyrir
aðgengi að upplýsingum og þjónustu og nær þannig árangri
samkvæmt skilningi, viðhorfi og óskum notenda. Miðað er
við að vel upplýstir notendur byggi sína velferð og heilbrigði
á andlegum og líkamlegum styrk til að lifa heilnæmu líferni
og takast á við heilsutengd viðfangsefni. Hringrás upplýsinga
um skipulag, framkvæmd og áhrif er hér samlíking sem
endurspeglar hringrás í lífríki jarðar (sjá mynd 1).
Inntak hugmyndafræðinnar er heildræn túlkun Donabedians
(1988/1997) á þrískiptum bakgrunni gæða í heilbrigðisþjónustu:
1) Skipulag (structure), jarðvegur plöntunnar, er eiginleiki starfsemi
sem í felst stjórnkerfi, lög, stefnumótun og aðföng eins og
mannauður, aðbúnaður og fjármunir. 2) Framkvæmd (process),
stöngull og blöð plöntunnar, er það sem raunverulega er gert til að
veita og sækja þjónustu, þar með talið tryggja gæði og aðgengi
notenda að upplýsingum og þjónustu. 3) Áhrif (outcome), blóm
plöntunnar, táknar þau áhrif sem framkvæmd (heilsunet) hefur
á heilbrigði notenda og lýðheilsu, þar með talið heilsutengd
lífsgæði miðað við skilning, viðhorf og óskir notenda. Útsprungið
blómið gefur heilbrigða ásýnd og lýsir þannig jákvæðum
áhrifum á virkni notenda og ánægju með árangur. Hringrás
upplýsinga samræmist grunnþáttum upplýsingatækninnar þar
sem gagnaöflun, varðveisla og úrvinnsla móta áhrif og þekking
verður aflvaki hringrásar og hvati umbóta og þróunar. Markmiðið
er að virkja einstaklinga til sjálfshjálpar og efla lýðheilsu með
auknum forvörnum og þekkingu. Heilsunet - rafræn heilsuefling
- stuðlar þannig að árangursríkri heilbrigðisþjónustu og eflir
heilsutengd lífsgæði almennings.
Viðfangsefnið, aðgangur notenda að eigin heilbrigðisupplýsingum
og þjónustu á netinu, er lítið þekkt í íslensku samfélagi og engar

Mynd 1. Heilsunet - rafræn heilsuefling.

íslenskar rannsóknir fyrirliggjandi. Rafræn heilbrigðisþjónusta
er enn á frumstigi og reynsla notenda þess vegna lítil. Rafræn
sjúkraskrá er enn á þróunarstigi, aðskilin milli heilbrigðisstofnana og
jafnvel deilda, og aðgangur að henni aðeins ætlaður starfsfólki.
Markmið rannsóknarinnar var að stuðla að þróun og innleiðingu
á rafrænum aðgangi notenda að eigin heilbrigðisupplýsingum
og þjónustu, með réttindi notenda (Lög um réttindi sjúklinga
nr. 74/1997) og stefnu um íslenskt upplýsingasamfélag að
leiðarljósi (Forsætisráðuneytið, 2004). Tilgangurinn var að
kanna skilning, viðhorf og óskir Íslendinga um aðgang að eigin
heilbrigðisupplýsingum og þjónustu TR á netinu.
Aðferð
Rannsóknin var spurningalistakönnun byggð á þjóðarúrtaki
16 til 67 ára Íslendinga búsettum á Íslandi, samtals 183.740
manns. Úrtakið var slembiúrtak 1400 einstaklinga, 700
örorkulífeyrisþega sem metnir eru með 75% örorku eða
meira og framfærslu af örorkulífeyri almannatrygginga á
Íslandi (samtals 11.272 manns) og 700 annarra þegna með
rétt til almannatrygginga á Íslandi (samtals 172.468 manns).
Spurningalistar voru póstsendir og ítrekunarbréf sent tveimur
vikum síðar til allra þátttakenda. Frekari samanburður á
hópunum er ekki gerður í þessari grein.
Matstækið byggðist að hluta á fyrirmynd rannsóknar- og
þróunarverkefnis Pyper og fleiri (2001) á skilningi, viðhorfi
og óskum notenda heilbrigðisþjónustu um rafrænan aðgang
að eigin heilbrigðisupplýsingum hjá the Bury Knowle Health
Centre í Oxford. Matstækið var samtals 56 spurningar. Spurt
var um aldur í aldursbilum, kyn, fjölda heimilismanna og hvort
þátttakandi byggi á Reykjavíkursvæðinu eða á landsbyggðinni.
Svarmöguleikar við spurningum um aðgang að tölvu og Interneti,
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óskir um að stjórna útliti vefaðgangs og reynslu af aðgangi að
eigin heilbrigðisupplýsingum voru já og nei. Þeir sem höfðu
beðið um aðganginn voru spurðir hvort þeir hefðu fengið hann,
frá samdægurs til alls ekki (fimm svarmöguleikar). Í spurningum
um notkun tölvu, Internets, tölvupósts og heimabanka voru
sex svarmöguleikar, frá oft á dag eða daglega til aldrei, og
um kaup á vörum og þjónustu um Internetið og samskipti við
TR voru sex svarmöguleikar, frá vikulega til aldrei. Raðbreytur
höfðu fimm svarmöguleika, frá sammála til ósammála, við
fullyrðingum um skilning á rétti til að sjá og fá afrit af eigin
heilbrigðisupplýsingum og viðhorf og óskir um aðgang að
eigin heilbrigðisupplýsingum og þjónustu TR á Internetinu.
Valspurningar um tólf þjónustuþætti, sex þætti um yfirlit yfir
samskipti við TR og sex um staðsetningarmöguleika netaðgangs
að þjónustu TR, voru einnig notaðar til að kanna óskir notenda.
Blandaður hópur ellefu þátttakenda á aldrinum 25 til 60 ára tók
þátt í forprófun matstækis og fylgibréfs auk starfmanna TR sem
tóku þátt í gerð þess með yfirlestri og ráðgjöf. Gagnasöfnun var
framkvæmd frá miðjum nóvember 2004 fram í janúar 2005 að
fengnu leyfi Vísindasiðanefndar (VSNb2004100005/03-1) og
eftir tilkynningu til Persónuverndar. Svörum þátttakenda með
50% auð gildi eða meira var eytt, eftir það höfðu allir yfir 85%
gildar breytur. Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í SPSS-forriti fyrir
Windows, útgáfu 13.
Lýsandi tölfræði um tíðni og prósentuhlutfall var notuð við úrvinnslu
á öllum breytum matstækisins og raðbreytuspurningar prófaðar
gagnvart lýðfræðibreytum og skilningi á aðgangsréttingum.
Kíkvaðratpróf með Pearsons-prófi fyrir marktækni á mismun
hlutfalla var notað við samanburð nafnbreyta og raðbreyta
með 95% öryggismörkum á marktækni og Wilcoxon-próf um
marktækan mun á flokkuðum efnisþáttum spurninga gagnvart
skilningi á réttindum til aðgangs. Úrvinnsla á hlutfalli allra
þátttakenda var vegin miðað við fjölda í þýði öryrkja og annarra
þegna til að jafna áhrif ólíkra hópa í þýði á heildarniðurstöður.
Stöðugleiki matstækisins var kannaður með þáttagreiningu
(ekki til umfjöllunar hér). Þáttagreiningin var þrítekin, hjá

öryrkjum, öðrum þegnum og öllum þátttakendum. Breyting
milli prófa var lítil sem engin og er það mikilvæg vísbending
um hugtakaréttmæti, samleitni í samsetningu breyta (Polit og
Beck, 2004).
Niðurstöður
Svörun þátttakenda var 34,9% og notuð svör 434 einstaklinga
með 85% gildar breytur að lágmarki. Konur voru í miklum
meirihluta og aldursdreifing allra þátttakenda var normaldreifð
(tafla 1). Munur á þýði, úrtaki og svörun þátttakenda miðað við
kyn, búsetu og aldur sýndi í öllum tilvikum marktækan mun á
hlutfalli í þýði og hópi svarenda. Konur í úrtaki voru hlutfallslega
fleiri en í þýði, þar sem hlutfall þeirra meðal öryrkja var hærra,
en brottfall karla var þrátt fyrir það mun meira hlutfallslega en
kvenna. Úrtak af Reykjavíkursvæðinu fylgdi nokkuð hlutfalli í
þýði miðað við landsbyggðina en jafnaðist út í að vera jafnt
vegna hærra brottfalls Reykjavíkurbúa. Upplýsingar um aldur
sýndu langmesta brottfallið í hópi 30 ára og yngri og minnsta í
hópi 60-67 ára (tafla 2).
Tafla 1.   Fjöldi þátttakenda eftir kyni og aldri.
Aldur
≤ 30 ára
31-40 ára
41-50 ára
51-60 ára
61-67 ára
Allir samtals
Hlutfall kynja

Karl

Kona

Fjöldi

Hlutfall

22
28
42
48
29

42
51
74
49
44

64
79
116
97
73

14,9%
18,4%
27,0%
22,6%
17,0%

169

260

429

100,0%

39,4%

60,6%

100,0%

Viðbrögð þátttakenda reyndust frekar jákvæð með 67,6%
vegið hlutfall þeirra sem töldu mjög og frekar jákvætt að svara
spurningalistanum og 25,7% hlutlausa (N=429). Niðurstöður
um hlutfall allra þátttakenda sýnir vegið hlutfall miðað við
fjölda í þýði öryrkja og þýði annarra þegna, heildarfjölda (N)
er þess vegna getið inna sviga. Langflestir þátttakenda höfðu

Tafla 2.   Samanburður á þýði, úrtaki og svörun.

Fjöldi

Þýði
Hlutfall

Fjöldi

Hlutfall

Fjöldi

Svörun
Hlutfall

Karlar
Konur
Samtals
Reykjavíkursvæðið
Landsbyggðin
Samtals
≤ 30 ára
31-40 ára
41-50 ára
51-60 ára
61-67 ára

93.244
90.496
183.740
112.210
71.530
183.740
59.858
39.109
40.380
31.907
12.486

50,7%
49,3%
100,0%
61,1%
38,9%
100,0%
32,6%
21,3%
22,0%
17,4%
6,8%

619
781
1.400
820
580
1.400
327
267
326
274
206

44,2%
55,8%
100,0%
58,6%
41,4%
100,0%
23,4%
19,1%
23,3%
19,6%
14,7%

169
260
429
220
212
432
64
79
116
97
77

39,4%
60,6%
100,0%
50,9%
49,1%
100,0%
14,8%
18,2%
26,8%
22,4%
17,8%

10,90
11,23
22,13 *
7,28
11,42
18,70 *
42,10
1,88
4,56
6,33
76,92

Samtals

183.740

100,0%

1.400

100,0%

433

100,0%

131,79 *

* p<0,001

58

Tímarit hjúkrunarfræ›inga – 5. tbl. 84. árg. 2008

Úrtak

Marktækni

c2

RITRÝNDAR FRÆÐIGREINAR

Tafla 3.   Aðgangur og notkun tölvu og Internets eftir aldri og búsetu.
N = 423 - 432 a)

16-40 ára

Efnisþættir:

%

(n)b)

Aðgangur að tölvu heima

95,8%

Aðgangur að Interneti heima

41-50 ára

51-60 ára

61-67 ára

%

(n)b)

% (n)b)

% (n)b)

(137)

92,2%

(107)

84,5% (82)

65,3% (49)

90,9%

(130)

87,1%

(101)

79,4% (77)

Nota tölvu vikulega eða oftar

91,6%

(131)

80,2%

(93)

Nota Internetið vikulega eða oftar

89,4%

(127)

79,2%

Nota tölvupóst vikulega eða oftar

72,7%

(104)

66,3%

Nota tölvu í starfi vikulega eða oftar

55,2%

(79)

Nota heimabanka einu sinni í mánuði eða oftar

69,2%

Hef átt viðskipti um Internetið

66,2%

Marktækni

c2

Reykjavíkursvæði

Landsbyggð

Marktækni

(n)b)

%

(n)b)

c2

dfc)

45,63***   4

89,1% (196)

84,8%

(178)

1,78

1

56,0% (42)

44,40***   4

85,8% (188)

76,7%

(161)

5,95*

1

67,7% (65)

39,0% (30)

103,51*** 20

80,5% (177)

67,7%

(142)

30,48*** 5

(92)

59,7% (58)

35,9% (27)

98,09*** 20

77,3%

170

64,1%

(134)

25,29*** 5

(77)

54,7% (53)

29,0% (22)

101,31*** 20

71,4% (157)

46,9%

(99)

43,77*** 5

51,3%

(58)

38,9% (37)

19,4% (14)

50,24*** 20

52,1% (147)

36,8%

(77)

22,25*** 5

(99)

57,8%

(67)

47,9% (46)

28,9% (22)

56,19*** 20

62,7% (138)

45,7%

(96)

13,92*

5

(94)

56,0%

(65)

33,7% (32)

18,4% (14)

65,23*** 16

52,5% (115)

43,1%

(90)

5,77

4

dfc)

%

a)  N=fjöldi allra þátttakenda;  b)  n=fjöldi í hlutfalli;  c)  df=frelsisgráða;  *** p<0,001;  * p<0,05

aðgang að tölvu heima 94,4% (n=375) og 88,5% (n=350)
notuðu Internetið. Mikill meirihluti notaði tölvu (85,7%, n=319),
Internet (84,3%, n=304) og tölvupóst (85,7%, n=256) vikulega
eða oftar og meirihlutinn hafði keypt vörur eða þjónustu á
Internetinu (62%, n=205) og notað heimabanka einu sinni í
mánuði eða oftar (68,4%, n=234). Tafla 3 sýnir í öllum tilvikum
marktækan mun á þessum þáttum miðað við aldurshópa og
einnig í mörgum tilvikum miðað við búsetu þátttakenda.
Hlutfall þeirra sem höfðu skilning á réttindum til að sjá og fá afrit
af eigin heilbrigðisupplýsingum var 45,4% (N=423). Reynslu af því
að biðja um aðgang höfðu 11,5% (n=86) þátttakenda, um 70%
(n=60) af þeim fengu aðganginn og þar með reynslu en hin 30%
(n=26) alls ekki. Tafla 4 sýnir að viðhorf og óskir um aðgang að
heilbrigðisupplýsingum og þjónustu er oftar en ekki jákvæð miðað
við hlutfall þeirra sem voru sammála eða frekar sammála.

Meirihluti þátttakenda var sammála eða frekar sammála
jákvæðum viðhorfum og óskum um rafrænan aðgang hjá TR
(tafla 5). Langflestir töldu sig eiga að hafa aðgang, vildu sjá
rétt sinn til bóta almannatrygginga og afsláttarkorts og nota
aðgangslykil að einkasvæði TR á Internetinu. Rúmur helmingur
taldi sig mundu nýta rafrænan aðgang hjá TR ef þess væri
kostur, eiga samskipti við TR um Internetið og treysta TR til að
gæta öryggis í meðferð upplýsinga. Hins vegar voru um og yfir
20% hlutlausir í viðhorfi til þessara þátta.
Konur (70,4%, n=176) voru marktækt ákveðnari en karlar
(61,5%, n=99) í að taka þátt í viðhaldi eigin heilbrigðisupplýsinga
(c2=11,63, p=0,02). Fullyrðingu um að vilja ekki sjá eigin
heilbrigðisupplýsingar var hafnað, 6,6% (n=28) voru því
sammála eða frekar sammála, 12,7% (n=54) hlutlausir en
langflestir ósammála eða frekar ósammála. Marktækur

Tafla 4.   Viðhorf og óskir um aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum og þjónustu.
Jákvæð afstaða: „sammála“ eða „frekar sammála“
N = 412 til 433
Tel forráðamenn eiga að hafa aðgang að upplýsingum barna sinna
Á að hafa aðgang að mínum heilbrigðisupplýsingum
Vil sjá mínar heilbrigðisupplýsingar
Þætti gagnlegt að sjá upplýsingar í sjúkraskránni
Tel umsjónaraðila eiga að hafa aðgang að upplýsingum viðkomandi
Góð hugmynd að innleiða rafræna sjúkraskrá
Tel kosti rafrænna heilbrigðisupplýsinga meiri en ókosti
Aðgengi auðveldar ákvörðun þjónustu og meðferðar
Aðgengi auðveldar ákvörðun spurninga til starfsfólks
Aðgengi myndi auka skilning á eigin heilsufari
Aðgengi auðveldar samskipti við TR og heilbrigðisþjónustu
Hefði áhyggjur af öryggi upplýsinga á Internetinu
Hefði áhyggjur af öryggi upplýsinga á tölvu
Á að hafa aðgang að heilbrigðisupplýsingum á Internetinu
Vil ráða hverjir hafa aðgang að mínum heilbrigðisupplýsingum
Vil sjá heilbrigðisupplýsingarnar mínar
Vil hafa aðgang að heilsufarsskrá á tölvu
Hef áhuga á að nota aðgangslykil og skoða mínar heilbrigðisupplýsingar
Vil taka þátt í að viðhalda heilbrigðisupplýsingunum mínum
Myndi halda sjúkraskrá ef ég ætti þess kost
Vil geta bætt upplýsingum við heilsufarsskrána mína

Vegið hlutfall
Viðhorf
93,0
89,8
80,7
78,6
73,5
72,9
68,2
64,6
65,3
56,2
51,9
48,6
42,3
46,5

Óskir

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
85,4
80,7
73,7
66,4
61,9
39,0
35,0

%
%
%
%
%
%
%
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Tafla 5.  Viðhorf og óskir um aðgang að upplýsingum og þjónustu TR.
Jákvæð afstaða: „sammála“ eða „frekar sammála“
N = 412 til 433

Vegið hlutfall
Viðhorf

Á að hafa aðgang að mínum heilbrigðisupplýsingum hjá TR
Treysti TR til að tryggja öryggi minna heilbrigðisupplýsinga
Vil geta séð hvenær réttur minn til bóta er virkur
Vil geta séð virkan rétt minn til afsláttarkorts hjá TR
Þætti gott að nota aðgangslykil hjá TR
Myndi nýta einkaaðgang að þjónustu TR á Internetinu
Myndi eiga samskipti við TR um Internetið

82,3 %
55,9 %
80,5
80,9
70,4
57,2
51,7

munur var á viðhorfum miðað við búsetu þátttakenda, hærra
hlutfall íbúa höfuðborgarsvæðis en landsbyggðar vildi halda
sjúkraskrá ef þess væri kostur (c2=10,60, p=0,03), vildi sjá
heilbrigðisupplýsingarnar (c2=10,98, p=0,03), sjá þær frekar
á skjá en prenti (c2=10,76, p=0,03) og hafði áhuga á að nota
aðgangslykil til að skoða upplýsingarnar (c2=9,39, p=0,05).
Þegar Wilcoxon-próf var notað til að kanna viðhorf og óskir
þátttakenda miðað við skilning á réttindum til aðgangs að
eigin heilbrigðisupplýsingum var marktækur munur á þrem
efnisþáttum. Þessir þættir voru: að eiga og vilja hafa aðgang,
notagildi aðgangs og notkun heilbrigðisupplýsinga (tafla 6).
Samkvæmt kíkvaðratprófi voru þeir sem höfðu skilning á
aðgangsréttindum með marktækt hærra hlutfall sammála
eða frekar sammála fullyrðingum í 15 af 18 spurningum innan
flokkanna.
Tafla 6. Viðhorf og óskir miðað við skilning á aðgangsréttindum.
Wilcoxon-próf fyrir samanburð tveggja hópa
1 = Skilningur  (n=218); 2 = Ekki skilningur (n=205)
Flokkun spurninga
Notkun tölvu, Internets og tölvupósts
Að eiga og vilja hafa aðgang að eigin
heilbrigðisupplýsingum
Notagildi aðgangs að eigin heilbrigðisupplýsingum
Viðhorf og óskir um notkun heilbrigðisupplýsinga
Óskir um notkun aðgangs á Internetinu
Viðhorf til upplýsingaöryggis tengt tölvum og Interneti
Viðhorf til aðgangs að rafrænni sjúkraskrá

p-gildi
e.m.
<0,05
<0,001
<0,005
e.m.
e.m.
e.m.

Minna en helmingur þátttakenda hafði samskipti við TR
árlega eða oftar (43%, n=182) með 26% vegið hlutfall. Nær
allir tóku þátt í vali þjónustuþátta hjá TR, 67% (n=276) þeirra
sem völdu óskuðu eftir rafrænum einkaaðgangi að réttindum
til bóta hjá TR, 65,6% (n=271) umsóknum og 61% (n=252)
svörum varðandi þjónustu, 55,4% (n=229) lyfjaafgreiðslu
og lyfjakorti, 50,8% (n=210) umsögn læknis og 50,1%
(n=207) greiðslustöðu. Af yfirlitum þjónustuþátta TR var helst
óskað eftir réttindum til bóta (70,4%, n=290), fyrri greiðslum
(65,5%, n=270), lyfjakostnaði (53,4%, n=220), lyfjanotkun
(51,7%, n=213) og áður afgreiddum málum (51,2%, n=211).
Flestir (81,4%, n=323) þeirra sem svöruðu vildu skoða eigin
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Óskir

%
%
%
%
%

persónu- og heilbrigðisupplýsingar í heimilistölvunni, tæpur
fjórðungur á heilsugæslustöðinni (22,7%, n=90) og einn sjötti
á afgreiðslustöðum TR (14,4%, n=57).
Umræða
Viðfangsefnið, rafrænn aðgangur að eigin heilbrigðisupplýsingum
og heilbrigðisþjónustu, er lítið þekkt í íslensku samfélagi og
umræðan rétt að hefjast. Rannsóknin er sú fyrsta sinnar
tegundar á Íslandi og þess vegna engar íslenskar niðurstöður
fyrirliggjandi til samanburðar. Upplýsingatæknin er í þróun
innan heilbrigðisþjónustunnar og markviss skref hafa verið
tekin með nokkrum ávinningi frá því að rannsóknin var gerð
þó kannanir sýni að Íslendingar hafi klárlega dregist aftur úr
í rafrænni stjórnsýslu og hagnýtingu upplýsingatækni miðað
við aðrar þjóðir. Verið er að setja upp rafrænar sjúkraskrár
en þróunarvinnan er aðskilin milli stofnana og gagnvirkur
aðgangur notenda á frumstigi enn sem komið er. Uppsetning
heilbrigðisnets er vel á veg komin og bein innleiðing rétt hafin
og úttekt á möguleikum þeirra sem búa við skerta færni til að
nýta sér upplýsingatækni í samskiptum við heilbrigðiskerfið
virðist ekki hafa komist inn á vinnuborðið enn sem komið er
(Capacent ráðgjöf, 2007).
Ljóst er að niðurstöður rannsóknarinnar byggjast nær eingöngu
á væntingum íslenskra þátttakenda sem þá höfðu hvorki
fengið tækifæri til að nýta sér rafrænan aðgang að eigin
heilbrigðisupplýsingum né þjónustu. Skilningur og reynsla
þátttakenda hafa mikla þýðingu þegar væntingar til þjónustu
og tækninýjunga eru annars vegar. Aðeins tíundi hluti hafði
reynslu af slíkum aðgangi og minnihlutinn kunni skil á réttindum
til aðgangs að eigin sjúkraskrá. Allt eru þetta þættir sem hafa
mikilvæg áhrif í rannsókn sem þessari þó sjónarmið þátttakenda
séu þrátt fyrir það nokkuð skýr og gefi vísbendingar um jákvæð
viðhorf og ákveðnar óskir um aðgang að eigin upplýsingum og
heilbrigðisþjónustu.
Miklu fleiri konur en karlar svöruðu könnuninni og er það
í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Fowles o.fl.,
2004). Viðbrögð kvenna um að taka þátt í viðhaldi eigin
heilbrigðisupplýsinga sýndu líka marktækt hærra hlutfall þeirra
en karla. Þetta samræmist niðurstöðum Ágústu Pálsdóttur
(2003) um að konur telji heilsutengdar upplýsingar gagnlegri
en karlar þó mikill munur á fjölda karla og kvenna setji fyrirvara
við niðurstöðurnar.

RITRÝNDAR FRÆÐIGREINAR

Skilningur á aðgangsréttindum og jákvæð viðhorf til aðgangs
sýndu sterk tengsl við eldri þátttakendur og þeir sem höfðu
skilning sýndu í mörgum tilvikum ákveðnari og jákvæðari viðhorf
til mögulegra áhrifa þess að hafa aðgang. Eldra fólk hefur
almennt meiri reynslu af heilbrigðiskerfinu og gefur það líka
vísbendingu um að það hafi meiri skilning á þýðingu aðgangs
að eigin heilbrigðisupplýsingum og rafrænni þjónustu. Aukin
almenn umræða og fræðsla um viðfangsefnið er mikilvæg til að
skapa þekkingu og þar með auka skilning sem almennt vekur
áhuga á möguleikum til að þróa rafræna þjónustu.
Íslendingar búa við bestu aðstæður tölvu- og netaðgangs
í Evrópu og þó víðar væri litið en þrátt fyrir það er þróun
rafrænnar heilbrigðisþjónustu hægfara. Niðurstöður um
tölvu- og netnotkun landsmanna eru nánast þær sömu og í
könnunum Hagstofu Íslands (2008) og styrkir það notagildi
þessara niðurstaðna þó dræm svörun veiki gildið og réttmætið
sé ekki tryggt. Það er líka í samræmi við góðan aðbúnað
að mun hærra hlutfall Íslendinga vilji nota aðgang að eigin
heilbrigðisupplýsingum í tölvunni heima en Bretar (Pyper
o.fl., 2001) og Bandaríkjamenn (Fowles o.fl., 2004). Viðbrögð
íslenskra þátttakenda vísa til nútímatölvunotenda. Hlutfallslega
fleiri íslenskir þátttakendur en breskir hafa ákveðnar skoðanir
á að ráða aðgangsheimildum (85% og 67%) og vilja taka þátt í
viðhaldi upplýsinganna (62% og 52%) (Pyper o.fl., 2004). Það
sýnir líka virkni til sjálfræðis og upplýsingaöflunar að langflestir
telji sig eiga að hafa aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum
og forráðamenn barna aðgang að upplýsingum þeirra. Það
að aðeins 46% þátttakenda telji sig eiga að hafa aðgang
að heilbrigðisupplýsingunum á Internetinu gefur hins vegar í
þessu samhengi misvísandi skilaboð. Þrátt fyrir minni skilning
á aðgangsréttindum (45%) en erlendar rannsóknir segja til
um (75% og 74%) (Fowles o.fl, 2004; Pyper o.fl., 2001) hafa
hlutfallslega fleiri Íslendingar (11%) en Bretar (4%) beðið
um aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum (Pyper o.fl.,
2001). Heimtur Bretanna voru hins vegar betri, þar hafði
aðeins einn einstaklingur ekki fengið aðgang en hjá íslensku
þátttakendunum voru það 26 sem ekki fengu aðgang.
Það að hlutfallslega fleiri Bretar (Pyper o.fl., 2001) og enn fleiri
Bandaríkjamenn (Fowles o.fl., 2004) en Íslendingar sýni áhuga
á að nota aðgangslykil og telji aðgang að upplýsingunum auka
skilning á eigin heilsufari segir nokkuð um reynsluleysi og skort
á þekkingu þeirra Íslendinga sem tóku þátt. Hlutleysi 20%
þátttakenda um að nýta aðgang hjá TR, treysta TR fyrir öryggi
eigin upplýsinga og eiga samskipti við TR um Internetið gefur
einnig vísbendingu um að þeir hafi ekki þekkt möguleikana.
Á þeim tíma, sem liðinn er síðan rannsóknin var gerð, hefur
reynsla af notkun heimabanka bæði aukist og breyst mikið.
Mesta breytingin er að nú hafa allflestir notendur heimabanka á
Íslandi fengið aðgangslykil sem þeir nota fyrir sinn einkaaðgang
að heimabankanum. Því má telja mjög líklegt að sambærileg
rannsókn myndi nú gefa aðrar niðurstöður.
Aðstöðumunur þjóðfélagshópa er víða mikill varðandi tölvuaðgang
og menn óttast að áhrif þess aukist í framtíðinni verði ekkert að
gert. Aldur og búseta eru þar greinilegir áhrifaþættir sem mikilvægt

er að brugðist verði við með bættum úrræðum. Ljóst er að eldri
þegnar, öryrkjar og íbúar landsbyggðarinnar eru hér markhópar
sem mjög brýnt er að fylgt verði eftir til samræmis við markmið
íslensku upplýsingastefnunnar um rafræna heilbrigðisþjónustu
og aðgengi upplýsinga (Forsætisráðuneytið, 2004; 2008).
Það að sameiginlegur aðgangur notenda og þjónustuaðila að
heilsufarskerfum stuðli að aukinni heilbrigðisvitund og bæti
heilsutengd lífsgæði notenda hefur líka mikið að segja í þessu
samhengi. Betur upplýstir sýna þeir gagnkvæmt traust, verða
áhrifameiri og bera frekar ábyrgð á eigin heilsu (Baker og
Masys, 2004). Heilsufarskerfi notenda mætti líkja við aðgang
að heimabanka þar sem stöðug notkun eykur færni til að nota
kerfið. Stöðug heilsutengd eftirfylgni eldri þegna og langveikra
styrkir notkunina í þessu samhengi en fátíð og óregluleg notkun
annarra gæti samt dregið úr kunnáttu og færni til að nota kerfið.
Einnig er rétt að vekja athygli á að heilsufarskerfi notenda hafa
gefið góða reynslu við stuðningsmeðferð notendahópa með
sama sjúkdóm, einkum langveikra (Gustafson o.fl., 2001).
Markmið íslenskra stjórnvalda um úttekt á möguleikum fólks
með skerta færni til að nýta upplýsingatækni í samskiptum við
heilbrigðiskerfið bera vott um framsýni um aðgengi vegna sérþarfa
öryrkja og fatlaðra einstaklinga. Nýleg úttekt Capacent ráðgjafar
(2007) á framkvæmd stefnu íslenska upplýsingasamfélagsins
2004-2007 gefur því miður til kynna að þessum markmiðum hafi
enn ekki verið sinnt sem skyldi og er hér vakin athygli á hve brýnt
er að þessi markmið verði sett í forgang hið fyrsta.
Við gerð matstækis var vandað til skýrleika, málfar
einfaldað, vinnuaðferðir við gagnasöfnun samræmdar með
verklagsreglum og þáttagreining notuð sem mælikvarði um
réttmæti og áreiðanleika. Persónuverndarsjónarmið voru látin
ráða þegar ákveðið var að nota flokkabreytur til að spyrja
um aldur þátttakenda en ljóst er að þetta spurningaform hefti
nokkuð úrvinnslu og tengsl niðurstaðna við aldur. Hlutfall allra
þátttakenda var vegið miðað við fjölda í þýði hópanna vegna
þess hve hóparnir voru ólíkir og þýði öryrkja lítið, aðeins einn
fimmtándi hluti af fjölda í þýði annarra þegna. Vegið hlutfall
hafði mikil áhrif á útkomu ákveðinna breyta, hlutfall tengt
notkun og aðgangi að tölvum og Interneti hækkaði mikið frá
óvegnum niðurstöðum og hlutfall tengt viðhaldi sjúkraskrár
og viðhorfi um jákvæð áhrif aðgangs, réttmæti upplýsinga
og aðgang umsjónaraðila lækkaði. Þetta segir mikið um
sterkar áherslur og sérstöðu þeirra öryrkja sem tóku þátt í
rannsókninni. Einnig má ætla að reynsla öryrkja af notkun
heilbrigðisstarfseminnar sé meiri en annarra þegna, skoðanir
sennilega mótaðri og hagsmunir meiri. Fjölmargir þættir hafa
áhrif á brottfall úr könnunum. Ráðstafanir voru gerðar til að
draga úr brottfalli og voru þær helstu persónulegt og undirritað
bréf til þátttakenda, frímerkt umslag með utanáskrift fylgdi með,
framkvæmd rannsóknar var í nafni virtra stofnana (HÍ og TR) og
ýmsar ráðstafanir voru viðhafðar við gerð matstækis eins og
áður er lýst. Hætt er við að lágt svarhlutfall í rannsókninni og
mikið brottfall hafi valdið kerfisbundinni skekkju niðurstaðna.
Kynjaskipting, búseta og aldursskipting hafa jafnan áhrif á
niðurstöður spurninga. Þýði, úrtak og svörun voru þess vegna
borin saman með kíkvaðratprófum sem sýndu marktækan mun
(Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 1991).
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Skýr framtíðarsýn um upplýsingatækni á heilbrigðissviði og
stefnumarkandi ákvarðanir eru forsendur frekari þróunar.
Hugmyndafræðin um rafræna heilsueflingu (blómið) er sett fram
til að skapa og auðvelda sameiginlegan tilgang og heildarsýn
sem meðal annars er mikilvæg við stefnumótun og innleiðingu
rafrænnar þjónustu. Ljóst er að efla þarf rafræna heilsueflingu
og að þörfin fyrir þess háttar rannsóknir á heilbrigðis- og
félagsþjónustu er mikil. Íslendingar eiga að nýta erlendar
fyrirmyndir á þessu sviði því þar hefur mikil grunnvinna nú þegar
farið fram vegna þróunar á gagnvirkum heilsufarskerfum fyrir
rafræna heilsueflingu. Fjarþjónusta og sjúkraskrár samtengdar
um allt landið eru mjög mikilvægar til að jafna aðgengi íbúa í
dreifbýli og fólks með langvinna sjúkdóma og gott dæmi um
þjónustu sem hjá öðrum hefur reynst þjóðfélagslega hagkvæm
til lengri tíma litið (Silber, 2004).
Nýlega er fram komin íslensk upplýsingastefna til áranna
2008-2011 (Forsætisráðuneytið, 2008) og er mikils að vænta
þar fyrir heilbrigðisþjónustuna. Niðurstöðurnar mætti nýta við
ákvarðanatöku og forgangsröðun við þróun upplýsingatækni
og heilbrigðisþjónustu með rafrænum aðgangi notenda.
Skilning þeirra sem nota heilbrigðisþjónustuna þarf að auka
með markvissri fræðslu um rafræna heilsueflingu og opinberum
umræðum um viðfangsefnið og gera þarf frekari rannsóknir á
eiginleikum, hæfni og aðstæðum notenda, ásamt ýmsu sem
getur haft áhrif á þróunina (Ágústa Pálsdóttir, 2003). Einnig er
rétt að benda á að rannsókn rýnihópa, með og án tölvureynslu,
er leið sem gæti hentað vel til frekari undirbúnings.
Lokaorð
Rafræna byltingin er hafin, tugmilljónir manna um allan heim nota
gagnvirka heilbrigðisþjónustu. Áhersla er lögð á sjálfshjálp notenda
þar sem gæði, öryggi í samskiptum og árangur þjónustunnar eru
sett í forgang (Silber, 2004). Rannsóknin gefur nýjar upplýsingar
um skilning, viðhorf og óskir notenda heilbrigðisþjónustu á
Íslandi. Upplýsingarnar skapa þekkingu og hvata til umbóta og
þróunar og ýta um leið undir hringrás upplýsinga í þágu notenda
til samræmis við hugmyndafræðina um rafræna heilsueflingu
(blómið). Rannsóknin styður í meginatriðum fyrri niðurstöður um
vilja notenda til að vera virkari og eiga jafningjasamskipti vegna
eigin heilsu og heilbrigðisþjónustu. Notendur vilja fá aðgang að
eigin heilbrigðisupplýsingum og þeir virðast tilbúnir í innleiðingu
rafrænnar þjónustu hjá TR. Meirihluti hugsanlegra notenda, sem
tóku þátt í rannsókninni, hafði trú á jákvæðum áhrifum aðgangs
að eigin upplýsingum. Ný rafræn þjónusta TR, Tryggur, er rétt
hafin og veitir notendum aðgang að þjónustu og upplýsingum
(TR, 2008).
Gagnvirk þjónusta skapar óendanlega möguleika til að
auka öryggi og skilvirkni þjónustunnar. Þrátt fyrir tölvu- og
netaðgengi í fremstu röð á heimsmælikvarða skortir íslenska
notendur enn reynslu og skilning á þýðingu aðgangs að eigin
heilbrigðisupplýsingum og þjónustu. Góð skilyrði með almenna
tölvu-  og netnotkun gefa forskot sem nauðsynlegt er að nýta
til að þróa sjálfshjálp almennings og úrræði sem fylgja rafrænni
heilsueflingu. Stefnumarkmið íslenskra stjórnvalda um rafræn
samskipti almennings og fjarskiptalausnir með alþjónustu, sem
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nýtist öllum og meðal annars auðgar líf öryrkja og fatlaðra,
koma vonandi sem allra fyrst til framkvæmda sem rafræn
heilsuefling. Takmarkið er að virkja sjálfshjálp notenda með
öruggu aðgengi að eigin upplýsingum og gagnvirkri þjónustu
og styrkja þannig heilsutengd lífsgæði almennings. Virkni
notenda er hér lykilhugtak um að efla heilbrigði og stuðla að
árangursríkri heilbrigðisþjónustu með heilsuneti fyrir rafræna
heilsueflingu.
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