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Diakonhjemmet er første sykehus i 

Norge på Digipost fra Posten Norge 

Digitale utsendelser av epikriser og polikliniske notater til pasienter gjennom Digipost 

Haakon Brænden 
Direktør for e-helse, Diakonhjemmet Sykehus AS  

http://nrk.no/informasjon/lisens/1.4531829
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Agenda 

1. Diakonhjemmet 

Sykehus 

2. Fra strategi til 

e-helse strategi 

3. Digipost løsningen 

4. Fra ide til løsning  

i produksjon 

5. Erfaringer og veien 

videre 
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 Lokalsykehus i generell kirurgi, 

indremedisin og psykiatri for 

bydelene Frogner, Ullern, Vestre 

Aker. 129.000 innbyggere  

(21% av Oslo) 

 Ansvarlig for behandlingstilbud til 

personer over 65 år med 

bruddskader i fem bydeler utover 

sykehusets egen sektor, til 

sammen 333.000 innbyggere 

 

Område- og regionsfunksjoner: 

Revmatologi/revmakirurgi 

Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus. 

Aksjeselskap, 100 % eid av Stiftelsen Diakonhjemmet. 

Dagens sykehus 



Gjøre sykehuset til et 

foregangssykehus innen samhandling 

– utvikle e-helse og effektive 

samhandlingsmetoder 

4 

e-helse definisjon 

Bruk av moderne 

informasjons-  

og kommunikasjons-

teknologi for å møte 

behovene i befolkningen, 

hos pasienter, 

helsepersonell, 

helseadministratorer og 

politikere. 

e-helse definisjon fra EUs ministerråd 

(2003) 
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Dette vil vi gjøre 

Endre fokus fra teknisk drift av infrastruktur til anvendt IKT  

(e-helse) som forbedrer sykehusets kjerneprosesser, redusere 

unødvendig tidsbruk og effektivisere utnyttelsen av  

eksisterende dataverktøy 

 

Etablere sykehusets e-helseplattform (ny IKT-plattform) 

 

Styrke sykehusets e-helsesatsing gjennom samarbeidet med de 

20 andre europeiske sykehuspartnerne (EU-midler) for å 

gjennomføre programmet ICT for Health 

 

Anskaffe verktøy og systemer som forenkler og effektiviserer 

arbeidsprosesser 

 

Videreutvikle elektronisk overføring av bilder og analyseresultater 

til andre sykehus , kommune- og primærhelsetjenesten 

E-helsestrategien 2009-2012 



Digipost løsningen 
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http://nrk.no/informasjon/lisens/1.4531829
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Helsevirksomhet 

Forsendelse til helsevirksomhet 

http://www.nhn.no/
http://www.dips.no/
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Pasient 

Helsevirksomhet 

Forsendelse til pasient 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.hegdehaugen.no/file/167083.jpg&imgrefurl=http://www.hegdehaugen.no/webshop/product/61573&usg=__p3YkS2moSdG3F28Na0SeVXiMtGU=&h=1181&w=1181&sz=220&hl=no&start=203&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=fGNk0GvVIEdSIM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=postkasse&start=200&um=1&hl=no&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.nhn.no/
http://www.dips.no/


TITTEL ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 
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Fra idé til løsning i produksjon 

 Engasjert for mennesket  

– engasjert for en enklere hverdag 

 

 «Under radaren og sannhetens 

øyeblikk» 

 

 Kostnadsbevissthet 

 

 Pragmatisme på teknisk løsning 

 

 Samarbeid med kommersielle aktører 

 

 Passelig stort sykehus ….  

 

Morten Skjørshammer 

Adm.dir. 2001-2012 



Erfaringer 

 Utbredelse 

 

 Kostnader 

 

 Dokumentkvalitet 

 

 Intern tidsbruk 

 

 Informasjonssikkerhet 

 

 Workarounds 
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Pasientenes erfaringer 

«Strålende, miljøvennlig, sikkert og praktisk» 
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Helseforetak Pasient 

Pasient-

tilbud 

Tilbake-

meldinger 

Prøve-

resultater 
Innkallings- 

brev 

Ventetider Informasjon 

Veien videre 

1 
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http://www.dips.no/
http://www.nhn.no/

