Fra «veileder til helsetjenesten» til en «interaktiv og
sosial plattform med pasienten i sentrum»
avdelingsdirektør Roar Olsen
Healthworld, 01. november 2012

Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor
mange operasjoner er
gjennomført ved sykehuset?

Hvordan får jeg fornyet
mine resepter?

Har hatt hodepine i
«evigheter». Er det
pysete å spørre om
noe slikt?

Hvilke vaksiner bør lille Ida få? Og når
bør vi møte opp? Kunne Mikkel også få
hans sprøyte med det samme?

Jeg er så deprimert av å ha prøvd
så mange dietter uten nytte. Skulle
gjerne ha fått pratet med noen og
fått litt støtte…

Hva er reglene for kostnadsdekning
av sykehjemsplassen for far?

Må jeg ta bussen eller
går det greit hvis jeg tar
bilen til sykehuset?

Hvordan får jeg fornyet
mine resepter?

Fungerer dette lavkarbo-greiene da tro?

Skulle ønske jeg slapp å ta meg
fri i arbeidstiden bare for å hente
resultatene av blodprøven min
hos Dr. Vatne!
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Forebygging

Undersøkelse

?

Aktørbildet i helse- og omsorgstjenesten er komplekst. Det er
utfordrende for pasienter og
innbyggere å navigere.
Rehabilitering
Utredning

Behandling
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Forebygging

Undersøkelse

?

Helseportalen skal bidra til å skåne
innbyggerne fra helsetjenestens
organisatoriske kompleksitet
Rehabilitering

Utredning

Behandling

Healthworld

01.11.2012
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Mål for den offentlige helseportalen
”felles inngangsport til helsetjenesten på nett”
Helsepolitiske
mål

Mål for helsenorge.no

Styrket pasientog brukerrolle

Tilgang til egne helseopplysninger

Tilbud om selvbetjenings- og
selvhjelpsmuligheter

Kvalitet
og effektivitet

Informasjon og råd om god helse/livsstil,
symptomer, sykdom, behandling og rettigheter

Være en pådriver og en muliggjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

Healthworld

01.11.2012

helsenorge.no er den foretrukne
portalen innen helse

Enklere å finne frem,
enklere å velge behandler
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Mål for den offentlige helseportalen
- felles inngangsport til helsetjenesten på nett
Mål for helsenorge.no

Gjennomførte, pågående og mulige tiltak
2012

Enklere å finne frem, enklere å velge behandler

Tilgang til egne helseopplysninger

Tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

Informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer,
sykdom, behandling og rettigheter

Være en pådriver og en muliggjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

2017

Mål for den offentlige helseportalen
- felles inngangsport til helsetjenesten på nett
Mål for helsenorge.no

Gjennomførte, pågående og mulige tiltak
2012

Enklere å finne frem, enklere å velge behandler

2017

Aktørbeskrivelse helsetjenesten
Finn legevakt (app ila 2012)

Tilgang til egne helseopplysninger

 Kvalitetsindikatorer og Fritt sykehusvalg
 Portal- og telefonisamordning

Tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

Informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer,
sykdom, behandling og rettigheter

Være en pådriver og en muliggjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

 Åpne data

Helsenorge.no – En åpen tjenesteplattform
Borgeren med
sine «devicer»



Hva betyr dette?


Helsenorge.nos
løsninger

Andre aktørers
løsninger

Vi vil tilgjengeliggjøre data og
tjenester for gjenbruk i nye
sammenhenger

Teknisk grensesnitt

Helsenorge.no
Åpen tjenesteplattform
Teknisk grensesnitt
Tjenester og
datakilder



Hva arbeider vi med nå?


Tjenester og
datakilder




Aktører i
Helsesektoren

Private aktører

Legevaktregister
Adresser, GPS-koordinater,
åpningstider

Kvalitetsdata for
spesialisthelsetjenesten
 Strukturerte data om
ventetidsgarantier
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Befolkning og pasienter får bedre innsyn i kvaliteten på
helsetjenestene – første versjon ila des. 2012 (6 indikatorer)

Nettstedet www.frittsykehusvalg.no
er planlagt overført til
helsenorge.no i løpet av 2013
Ventetider skal samordnes
med kvalitetsindikatorer –
i en forbedret løsning ila 2013
Nye kvalitetsindikatorer skal
publiseres løpende.

*DEMOSKISSE

Mål for den offentlige helseportalen
- felles inngangsport til helsetjenesten på nett
Mål for helsenorge.no

Gjennomførte, pågående og mulige tiltak
2012

Enklere å finne frem, enklere å velge behandler

2017

Aktørbeskrivelse helsetjenesten
Finn legevakt (app ila 2012)

Tilgang til egne helseopplysninger

 Kvalitetsindikatorer og Fritt sykehusvalg
 Portal- og telefonisamordning

Tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

Informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer,
sykdom, behandling og rettigheter

Være en pådriver og en muliggjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

 Åpne data

― Finn (avtale)spesialister
― Tilbakemelding til behandler

Mål for den offentlige helseportalen
- felles inngangsport til helsetjenesten på nett
Mål for helsenorge.no

Gjennomførte, pågående og mulige tiltak
2012

Enklere å finne frem, enklere å velge behandler

2017

Vaksiner

Resepter
Tilgang til egne helseopplysninger

 Kjernejournal
 Digital journaltilgang UNN - pilot
Tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

Informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer,
sykdom, behandling og rettigheter

― Digital tilgang øvrige helseopplysninger

― Mine behandlingskontakter /
mitt omsorgsteam
Være en pådriver og en muliggjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

― Registrere og samle egne opplysninger
/ laste opp egne data i «Min helseside»

Mål for den offentlige helseportalen
- felles inngangsport til helsetjenesten på nett
Mål for helsenorge.no

Gjennomførte, pågående og mulige tiltak
2012

Enklere å finne frem, enklere å velge behandler

2017

Finn eller bytt fastlege
Meld bivirkninger
Bestill europeisk helsetrygdkort

Tilgang til egne helseopplysninger

Tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

Informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer,
sykdom, behandling og rettigheter

Være en pådriver og en muliggjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

Mine egenandeler
 Elektronisk dialog fastlege
(timebest., e-konsultasjon, forny resept,
bestill attest)
― Elektronisk dialog andre aktører
― Sosiale møteplasser, eks «Pasienter
som meg»
― Kvalifisere apper

Mål for den offentlige helseportalen
- felles inngangsport til helsetjenesten på nett
Mål for helsenorge.no

Gjennomførte, pågående og mulige tiltak
2012

Enklere å finne frem, enklere å velge behandler

2017

Helse og sunnhet
Sykdom og behandling
Rettigheter

Tilgang til egne helseopplysninger

 Vedlikeholde, forbedre og utvide
Tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

Informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer,
sykdom, behandling og rettigheter

Være en pådriver og en muliggjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

 Etablere en medisinskfaglig redaksjon?

― Etablere en veiledningstjeneste
tilknyttet portalen, åpen 24/7/365
― Etablere en «kvalifisering» av
helserelaterte informasjons-apper.

Mål for den offentlige helseportalen
- felles inngangsport til helsetjenesten på nett
Mål for helsenorge.no

Gjennomførte, pågående og mulige tiltak
2012

Enklere å finne frem, enklere å velge behandler

2017

Innført brukerinvolvering
Aktiv bruk av sosiale medier
(blogg, twitter og facebook)

Tilgang til egne helseopplysninger

Tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

Informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer,
sykdom, behandling og rettigheter

Være en pådriver og en mulig gjører for digitale
tjenester mot innbyggere og pasienter

Strukturert involvering av sektoren,
pasient-/brukerforeninger og EPJ
leverandører
Velfungerende drifts- og utviklingsmiljø
 Tilby sektoren en teknisk plattform for
webutvikling
― Veilede behandlere som skal ta i bruk
digitale tjenester mot innbyggere
― Utrede og anbefale - samarbeide med
forskningsmiljø

Vi utarbeider nå brukerhistorier som skal underbygge
målsetningen om en helhetlig brukeropplevelse
Jeg vil se historikk for all min
elektroniske kommunikasjon
med helse- og
omsorgstjenesten samlet (og
enkelt finne frem til det jeg
leter etter)

Jeg ønsker å få oversikt over hvilke
elektroniske tjenester min fastlege tilbyr
(og eventuelt hvilke han ikke tilbyr!)

Jeg ønsker toveis
kommunikasjon med min
fastlege på nett, slik at
jeg kan stille spørsmål og
legge ved relevante
vedlegg – og bli kontaktet
med prøveresultater og
andre beskjeder…
..og jeg ønsker hjelp til å
uttrykke meg slik at legen
forstår hva jeg mener

Jeg vil bestille time hos
fastlegen min på nett, når som
helst på døgnet; jeg vil velge ut
i fra de timene som er
tilgjengelige…
..og jeg ønsker påminnelse
om dato og klokkeslett på epost eller SMS i forkant, slik
at jeg husker eller eventuelt
kan avbestille timen min.

Jeg vil fornye resept over nett
– og bli varslet på sms eller
e-post når legen har svart
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Digital kommunikasjon med innbygger
(Fra virksomhet til innbygger)

1. Direkte innsyn / online dialog

2. Tilgjengeliggjøring av
dokument

3. Postavlevering

 Sanntidsinformasjon (Synkron)

 Øyeblikksbilde (Asynkron)

 Øyeblikksbilde (Asynkron)

 Virksomhetens kjernesystem må
alltid være høyt tilgjengelig

 Passer for brev, vedtak, attester,
journalutskrift

 Passer for brev, vedtak, attester,
journalutskrift

 Virksomhetens dokumentserver må
alltid være høyt tilgjengelig

 Innbygger har dokumenter i eget
arkiv

Helsevirksomhet

Helsevirksomhet

Helsevirksomhet

Privat

Røntgen, Laboratorier o.l

Primærhelse

Saksbehandler

Alle helseopplysninger i
en digital postkasse
sammen med
selvangivelsen og svar
på byggesøknaden
og/eller ….

Spesialist-helsetjenesten

Tjenesteytere

Apotek, bandasjist

Sykehjem og PLO

… en «Min helseside»
hvor du har tilgang både
til din helseinformasjon
og tjenester ?

Konseptskisser
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Konseptskisser
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Brukerinvolvering


Sosiale medier



Brukerpanel



Brukertesting
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Helseportalen skal sette pasienten i sentrum og derved gi
en enklere hverdag for pasienter og brukere…
•
•
•
•

Pasienten blir ikke en passiv mottager, men en aktiv og likeverdig part pga
lik tilgang på informasjon
Tilgang til informasjon gir kontroll og innflytelse over egen helse- og
behandlingssituasjon
Nettbasert selvbetjening og selvhjelp gjør det enklere for pasienten
Enkel tilgang til informasjon om helsetjenesten legger til rette for at man kan
velge eller vurdere behandler.
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