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Figure 1 Tidlig adkomst gjorde det mulig å nyte vårsolen litt før besøket 

 

På torsdag ettermiddag hadde vi fått til et besøk hos Copenhagen Business School – Department of IT 

management, som i mange år har forsket på eGovernment (IKT i offentlig sektor). Som vår vert Prof. 

Kim Norman Andersen sa det; de er positive til digitalisering, men kritiske til det som gjøres i 

digitaliseringen.  Vi fikk tre presentasjoner 

 implementering av  NemID i Danmark (1545) 

o ved 1. amanuensis Helle Zinner Henriksen 
 e-mail og digital post. resultater av en undersøkelse av e-mail svartider i Norge, Danmark, 

Tyskland og New Zealand/ Australien (1615) 

o ved Professor Kim Normann Andersen 
 eHealth i Danmark, fokus på utbredelse av  e-konsultationer,   

o ved Kim Professor Normann Andersen 

  

http://www.cbs.dk/en/staff/knaitm


1 implementasjon av digital ID i Danmark 

 

Presentasjonen ble holdt av 1. amanuensis Helle Zinner Henriksen, som også har en 1.amanuensis II 

stilling ved universitetet i Agder. NemID er deres versjon av offentlig eID. De første ideene om en slik 

løsning kom allerede i 1994. Det lovmessige grunnlaget var der i 1999, og første versjon av dette kom 

i 2003. Nåværende versjon ble lansert i 2009, som et samarbeid mellom offentlig og privat sektor (litt 

som at man kan bruke BankID som offentlig eID i Norge, men de har bare en løsning) 

Hun hadde studert hva som ble skrevet om NemID i større aviser (både i vanlige artikler og i 

innlegg/kronikker) gjennom flere år, og gjort såkalt ‘sentiment-analyse’ for å se i hvilken grad folks 

oppfatning om NemID endres over tid. Det har over årene vært flere saker som har trukket frem 

personvernsproblematikk med å ha en ID-løsning der man kan komme inn overalt (e.g. Se og Hør-

saken). Hun fant mange innlegg. Hovedtrenden var at det som blir slått opp er negative ting (ikke den 

nytten man faktisk har av en slik felles offentlig ID), men at innlegg fra enkeltpersoner er mer negative 

enn redaksjonelle innlegg. Mest interessant er at det ikke ser ut til å være noen endring av dette over 

tid, selv om man skulle tro at folk etter hvert i større grad så fordelene av en slik løsning. Se for øvrig 

slides.  

 



2 Sammenligning av svar på email-forespørsler, med fokus på 

ulikheter i Norge og Danmark 
 

 

Figure 2 Kim Normann Andersen 

Presentasjonen ble holdt av Kim Norrman Andersen som startet med å påpeke at i november 2014 ble 

Danmark radikalt forandret – ved tvangsinnført digital post, faktura, lønn  etc. U –Skandinavisk å 

innføre  ved «tvang» (ved lov) 

o Mål om 80% kommunikasjon skal foregå digitalt fra det offentlige 

o Nå har vi sittet lenge nok rundt bordet å håpet   innført lov. 

o Holdning tidligere – alt skulle være perfekt før innføring. Endret holdning –  fra 2014 
la oss gjøre  det. 

o Et stort politisk skifte. Skiftet fra «nerdene» til finansministeriet. Klar politisk 

styring/strategi og vilje til gjennomføring 
 

Men fokus har vært mye på at myndighetene skal kunne sende elektronisk post, i hvor stor grad svarer 

de på elektroniske henvendelser: 

 
Det ble laget et fiktivt firma for å undersøke respons (2013) – Firmaet skulle hente en pakke hos 

kommunen (og trengte informasjon om hvor og når denne skulle kunne hentes) 

Danmark 98  kommuner, svar fra 83%  A (svar begge, tid og sted for henting): 46%  , B (noe 

informasjon): 37%   C (ubrukelig svar ): 17%  

Norge 428 kommuner 85% svarte A:  60%, B: 16%  C: 24% 

Dvs. at man hadde større andel som ga gode svar i Norge enn i Danmark. I Danmark hadde de gjort en 
tilsvarende undersøkelse i 2010, der faktisk flere ga gode svar enn i 2013. 

3 Bruk av eKonsultasjoner 
Også presentert av Kim.  

  
Via www.sundhed.dk  kan borgere se – ved digital autentisering via NemID se 

 Epikriser 

 Medisinkort 

 Legebesøk  

 Tannlegebesøk 

http://www.sundhed.dk/


 Røntgenbilder  

 

Lages ny utgave – sunnhetsplattform 

 E-Konsultasjoner (fastlege) – innført som refunderbar ytelse  i 2009 

 2012 

o 41 millioner konsultasjoner – i alt, derav 2,8 mill eKonsultasjoner – vokser nå kraftig  
o 3 på topp e-Konsultasjoner: 

 Reseptfornyelse 

 Laboratorie test svar 
 Bestilling av legetime 

   

o E- konsultasjoner kommer trolig til fortsatt å få en kraftig vekst 

o Menn over 50 år har overrepresentasjon som trolig er positivt da dette er en gruppe 
som ofte venter for lenge med å gå til lege 

 

Finnes også et offentlig drevet sosialt nettverk.  Borgerne er tilbakeholden med å formidle 
sykdommer, som kreft, inkontinens mv over sikker kanal til lege, opprettede grupper på Sunheds.dk  

brukes lite.  På tradisjonelle sosiale medier er man derimot mer åpne – legger ut mye  

 

 


