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Hvor mange har  

byttet fastlege? 
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Den «gamle» løsningen 

«Ingen informasjon om 

legene!» 

«Hvordan vite om 

legen er god eller 

ikke?» 

«Mange pasienter = 

god lege? Eller betyr 

det liten tid til 

pasientene?» 
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Hvordan det kan gjøres 
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Legelisten.no - oppskrift 

Målgruppe 

 

 Deltagere i fastlegeordningen - ca. 5 millioner nordmenn 

 Spesielt fokus på de som ønsker å bytte fastlege – ca. 300 000 

nordmenn per år 

 

 

Ingredienser 

 

 Semi-åpne data om fastleger som allerede finnes tilgjengelig 

 Vurderinger fra pasienter om hvordan de opplever fastlegen (fokus 

på tilgjengelighet, tillit og kommunikasjon og service) 

 Godt design og brukergrensesnitt 

 God søkefunksjonalitet 
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Websiden lansert 27. mai 2012 
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HVA SIER BRUKERNE? 

7 

Jeg liker http://www.legelisten.no, der vi 

som pasienter kan vurdere legene våre. 

Det er jo bare da fritt fastlegevalg kan bli 

reelt. 

Legelisten.no virker bra, håper noen også 

lager lignende for fysioterapeuter, kiroprak., 

osv. Som gjør det lettere å finne riktig 

behandler. 

Endelig! Nettside som gjør det 

lett å finne bra fastlege! 

http://www.legelisten.no/ Digger 

når andre lager ting jeg har 

tenkt på :-) 

No hjelper http://www.legelisten.no/ folk i 

mylderet. Digger prosjektet.  

Interessant! Bytte fastlege? Finn en god 

fastlege på Legelisten.no 

Noen tilbakemeldinger fra epost og Twitter 

Jeg valgte jo mitt andre fastlegebytte 

gjennom legelisten.no. […] Dersom dette ikke kom 

til å fungere var jeg beredt til å melde meg ut av 

fastlegeordningen og bruke private tilbud.  Nå har 

jeg vært hos den nye legen. Det er en ubetinget 

suksess! Jeg føler meg ivaretatt som menneske, 

respektert og hørt. Jeg får respons på det jeg sier 

og hele min tilstand blir forstått og ivaretatt. 

 

Som jeg sa før; dette er strålende! 

http://t.co/3MfjVI63
http://legelisten.no/


  

FINNER PASIENTER TJENESTEN NYTTIG? 
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Besøkende per dag 

•400 000 besøkende 

på under fem 

måneder (250 000 

unike brukere) 

 

•Ca. 4500 

besøkende i snitt 

per dag i september 

og oktober 

Legelisten.no trafikktall 



  

20 000 vurderinger fra pasienter! 
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 Ca. 20 000 innkomne vurderinger – over fire i snitt per 

fastlege i Norge 

 

 

 Alle vurderinger leses gjennom før de (eventuelt) blir 

lagt ut 

 

 

 Ca. 80% av innkomne vurderinger publiseres – resten 

modereres bort av forskjellige årsaker 

 

 

 Stor majoritet av vurderinger er positive! 
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I morgen – hva kan være mulig? 



  

Data vi tror pasienter ønsker seg ved fastlegebytte… 
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Navn 
Kjønn 

Adresse 

Gruppeliste / fellesliste 

Antall ledige plasser 

Antall pasienter på listen 

Utdanning 

Arbeidserfaring 

Spesialisering 

Kurs 

Klagesaker 

Antall år ved 

legesenter 

Nasjonalitet 

Språk 

Andre pasienters 

erfaringer 

Faglig dyktighet 

/ mål på kvalitet 

Kommunikasjons-

ferdigheter 

Åpningstider 

Ventetid 

Medisinsk utstyr 

tilgjengelig 

Elektronisk 

timebestilling 

Øvrig personell 

på legekontoret 

Parkerings-

muligheter 

Tilgjengelige 

Utilgjengelige, men finnes 

i strukturert format 

Utilgjengelige, og finnes 

kun i ustrukturert format 

Finnes ikke 

Dato for 

autorisasjon 
Alder 

Pasientlistens 

demografi 



  

Men data har vist seg vanskelig å få tak i… 
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 Har sendt en rekke 

henvendelser til Helfo, 

Helsedirektoratet, NAV, SAFH 

om å få data 

 

 Stort sett alle har blitt avvist – 

ofte etter lang og rotete 

saksbehandling 

 

 Årsaken til avslag varierer, 

men ofte underlige, som for 

eksempel «vil ta for mye tid å 

hente ut data» 

Mer tilgjengelig data vil muliggjøre nye og bedre tjenester 



  

Ikke bare finne en fastlege… 
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Bytt til denne legen! 

Bestill time nå! 
Neste ledige time: torsdag kl 14:00 

Få epost når det blir 

ledig plass på listen 



  

Ikke bare fastlege… 
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Tannleger? 

Spesialistleger? 

Advokater? 

Fysioterapeuter? 

Kiropraktorer? 
Eldresenter? 

Sykehus? 

Helsestasjon? 



  

Sett dataene fri! 

15 

Legelisten.no er 

skapt med 

semi-åpne data 
(og meget begrensede ressurser!) 

Hva er mulig 

å få til med 

åpne data? 



www.legelisten.no 

 

post@legelisten.no 



  

Noen sider vi har blitt inspirert av 

WEBSIDE BESKRIVELSE TRAFIKK 

HealthGrades.com 

 

 

 

 

 

• Den første seriøse, og største, siden 

for brukervurderinger av GPs, 

spesialistleger og tannleger 

• Driver også konsulentvirksomhet mot 

helsesektoren 

5-6 millioner unike besøkende 

per måned 

 

Vitals.com 

 

 

 

 

• Nest størst i USA på brukervurderinger 

av leger 

Ca. 2 millioner unike 

besøkende per måned 

 

ZocDoc.com 

 

 

 

 

• Brukervurderinger og integrert 

timebestillingssystem 

 

Over 1 million unike besøkende 

per måned, og økende 
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Alle sidene har klart å lage et godt tilbud til brukere, samtidig som de 

har klart å få til et godt samarbeid med tilbydere av helsetjenester 



  

Hvem er vi? 

Hvem Rolle Erfaring 

Roger Kind Kristiansen Programmering, IT, med 

mer 

• Dataingeniør, Høgskolen i Tromsø 

• Utvikler og IT-ansvarlig i Face IT Interactive 

• Utvikler / konsulent i Linpro, senere Redpill Linpro 

• Utvikler / konsulent i Knowit Objectnet 

 

Alexey Novoselov Webdesign, 

brukeropplevelse, med 

mer 

 

• Grafisk design, Westerdal’s School of Communication 

• Grafisk designer i Studio 3 

• Grunnlegger og grafisk designer i Designhorse 

Sara Kjelstrup 

 

Markedsføring, 

brukertesting, med mer 

• Sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU 

• Gründerskolen, Boston University School of Management 

• Management Trainee, Schibsted 

• Project Manager, Schibsted Classified Media 

• Marketing Director, Schibsted Classified Media Switzerland 

Lars Haakon Søraas Initiativtaker, koordinering, 

med mer 

• Sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU 

• MSc Finance and Economics, LSE 

• Konsulent i Oliver Wyman 

• Investeringsanalytiker i Kistefos Venture Capital 

• Forretningsutvikling i Tomra 
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Moderering av innhold 
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 Alle vurderinger blir lest gjennom. Kun vurderinger i henhold til våre 

retningslinjer blir publisert. 

 

 Viktigste retningslinjer: 

 
 Rasistisk, pornografisk og på andre måter krenkende innhold godtas ikke 

 Anklager om feilbehandling eller feildiagnostisering godtas ikke 

 En vurdering må inneholde en begrunnelse, ikke bare et utsagn som «god» eller 

«dårlig» 

 

 Flaggefunksjonalitet hvor brukere kan flagge upassende innhold 

 

 Diverse filtre og metoder for å avdekke falske vurderinger 

Vi planlegger innlogging eller annen form for bruker-verifisering for å 

lette modererings-arbeidet og redusere sjansen for falske vurderinger 


