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Sykdom og
behandling

Helse og
sunnhet

Rettigheter

Helsetjenester

Min Helse

Ny forenklet forside 

Språk 

 Revisjon av utvalgt innhold og 

nytt innhold tilpasses Vox’ 

kompetansemål 2 

 Ny inngang til side med 

fremmedspråk 

 Oversettelse av innhold om 

rettigheter til engelsk 



«Jeg gruer meg til 

kneoperasjonen min. Lurer på 

hvor mange kneoperasjoner 

sykehuset har gjennomført?» 

«Hvor mye må far 

betale for  

sykehjemsplassen?» 

«Får jeg dekket 

transportutgifter hvis 

jeg kjører egen bil til 

sykehuset?» «Er lei av å røyke! Trenger 

motivasjon og tips om 

trening og kosthold for å bli i 

bedre form.» «Har brukt lavkarbodiett, 

men resultatet er dårlig. 

Fungerer det egentlig? 

«Skulle ønske jeg slapp å ta 

meg fri i arbeidstiden bare for 

å få svar på blodprøvene 

mine.» 

«Jeg trenger ny resept på 

allergimedisinene mine. 

Hvor kan jeg ordne det?» 

«Jeg er usikker på om jeg 

skal vaksinere barna? 

Hvilke vaksiner bør små 

barn få?»  

Har hatt hodepine i 

«evigheter». Er det 

pysete å spørre om noe 

slikt?  



Undersøkelse 

Utredning 

Behandling 

Rehabilitering 

Forebygging 

Mange aktører i helsetjenesten 

 

Komplekst for brukere 

? 



Undersøkelse 

Utredning 

Behandling 

Rehabilitering 

Forebygging 

Helseportalen skal bidra til å redusere 

helsetjenestens kompleksitet på Internett 

? 

ENKELT – HELHETLIG – TILGJENGELIG 



Helsepolitiske mål Mål for helsenorge.no 
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«Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 
sikre digitale tjenester»  
St. meld. 9, 2012-2013, En innbygger – en journal 

7 28.01.

2014 

master helsenorge.no 

Mer aktiv pasient- 

og brukerrolle 

Pasientsikkerhet og 

kvalitet 

Tilgang til egne helseopplysninger 

Tilbud om selvbetjenings- og 
selvhjelpsmuligheter  

Informasjon og råd om helse, livsstil, sykdom, 

behandling og rettigheter 

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

Enklere å finne frem og velge behandler 



Politiske hovedmål for IT i helse 

 Helsepersonell skal ha 

enkel og sikker tilgang til 

pasient- og 

brukeropplysninger 

 Innbyggerne skal ha 

tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester 

 Data skal være tilgjengelig 

for kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring 

og forskning 

 

 



 



Innbyggere 

Nasjonale eHelse-plattformer 

Helse-
forvaltningen 

Helsepersonell 



Nasjonale 
digitale 
felles-

tjenester for 
innbyggere 

Innbyggerplattformen 



Forprosjekt HF-portaler inn i helsenorge.no 
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Hva? 
Samordning av 

helseforetakenes nettsider 

inn i helsenorge.no  

Når? 
1. juni 2013 
  
 
 

Hvorfor? 
Helhetlig presentasjon av 
helsesektoren og lettere 
innbyggere og finne 
informasjon 



helsenorge.no 

http://helsenorge.no/helsetjenester/sider/default.aspx 

«Enkle og sikre digitale 
tjenester» 

 

Velferdsteknologi 

Veiledning og 
informasjon 

Dialogtjenester 

Personlig 
helseinformasjon og 

profil  



Handlingsplan 2014-2016 
 
Veiledning 
og 
informasjon 

Personlig 
helse-
informasjon 
og profil 

Dialog-
tjenester 

• Fritt sykehusvalg og slutta.no inn i helsenorge.no 

• Innføre medisinskfaglig oppslagsverk og redaksjon 

• Mine pasientreiser 

• Presentasjon av behandlingstilbud 

• Avansert statistikk og analyse 

• Gode og responsive brukeropplevelser 

 

• Videreutvikle Innsyn Kjernejournal 

• Integrere eksisterende tjenester inn i Min Helse (eks Mine vaksiner) 

• Brukerprofil med pers. helsearkiv, tidslinje, egne data, varslingstjenester 

• Fullmakt, reservasjon og samtykke – Foreldre/barn 

• Innsynstjenester (eks. elementer fra sykehusjournal) 

• Mine behandlere og besøksstatistikk spesialist 

• Etablere løsning for digital dialog mellom fastlege og innbygger 

• Etablere av løsning for digital dialog mellom spesialist og innbygger 

• Etablere løsning for digital dialog mellom forvaltning og innbygger 



Tiltaksoversikt 

Utkast 



Statistikk helsenorge.no 2013  
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Bytt ut til oppdatert statistikk. Den finner du 

her:http://tfssp.shdir.no/sites/Helsedirektoratet/Helsenorge/Helsenorge%20Fellesdokumenter/03%20-

%20Periodisk%20rapportering/Siste_bruksstatistikk_helsenorge.no.pptx 
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Bruk av innbyggertjenestene på helsenorge.no 

Mine vaksiner

Mine resepter

Mine egenandeler

Fastlegebytter



Min helse 
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BRUKER LOGGER INN PÅ 

MIN HELSE 

• Innlogging med f.eks. 

BankID eller Buypass 

• Ny meny på alle 

innloggede sider gir 

tilgang til alle 

selvbetjeningstjenester 

• Menyen har færre valg 

for brukere uten 

kjernejournal 

 



Mine resepter 

 

Innlogget kan man se 

• Gyldige resepter  

• Om reseptene må 

fornyes  

• Egne barns resepter 

• Antall ganger 

apoteket har søkt 

frem resepten 



OM MEG, INKL. EGEN-

REGISTRERING  forts. 

• Innbygger kan verifisere 

informasjon i 

Folkeregisteret og 

Fastlegeregisteret 

• Brukere med kjerne-

journal kan supplere 

med egne kontakter 

 



PASIENTENS EGNE 

REGISTRERINGER 

 

Innbygger kan registrere 

egne opplysninger som 

lagres i kjernejournalen 

 

     - kommunikasjons-  

       behov 

     - Kontaktpersoner 

     - Egen sykehistorie 

     - Reservasjon og   

       sperring 



I JANUAR KOMMER MER 

FUNKSJONALITET 

 



Nye tjenester i 2013 
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Brukerstøtte 

helsenorge.no 

(800HELSE)  

  

Nye kvalitets-

indikatorer og 

brukervennlig 

visning 

Åpne data 

Min helse med 

innsyn i 

Kjernejournal  
(i pilot) 

Informasjons-

innhold 



Digital dialog Fastlege - pasient 
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Hva? 
Etablere digital dialog i 
helsenorge.no mellom 
pasienter og fastleger 

Når? 
Planlagt pilotoppstart Q3 
2014 (oppstart utvikling 
februar 2014).  

Hvorfor? 
Forventning om at 
innbyggerne skal kunne 
kommunisere digitalt med 
fastlegen sin.   

 

•Bestille, endre og avbestille timer  

Timebestilling 

•Be om og få beskjed om fornyede resepter  

Reseptfornyelse 

•Henvendelser som faller utenfor konsultasjonsbegrepet, som:  

•Be om og motta prøveresultater, attester, epikrise 

•Administrative spørsmål og beskjeder 

•Beskjeder som forberedelse til fysisk konsultasjon  

E-kontakt 

•Sende medisinske spørsmål og motta helsehjelp 

•Oppfølgingshenvendelser fra fastlege  

E-konsultasjon 

 

Fastlegekontor 



Kvalitetsindikatorer (fase 2) 
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 Hva? 
Forbedret visning av 

kvalitetsindikatorer på 

helsenorge.no. 26 nye 

indikatorer innenfor 

somatikk og psykisk helse.  

Når? 
Lansert mai 2013. Nye  
kvalitetsindikatorer i mai, 
august og november 2013.  

Hvorfor? 
Tilby en enkel og lettere 
tilgjengelig  oversikt over 
kvaliteten på tjeneste-
tilbudet i helsetjenesten.  



Brukerstøtte og samordning av telefontjenester 
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 Hva? 
Telefontjeneste for hjelp til 

navigering, bruk av 

selvbetjeningstjenester, 

informasjon og  generelle 

spørsmål om helsetjenesten.  

Når? 
Brukerstøtte for helsenorge.no 
er på plass.  
 
Telefontjenesten kan utvides.  

Hvorfor? 
En støttetjeneste for 
innbyggere og videre-
utvikling av én vei inn til 
helsetjenester på nett og 
telefon.  



Helge T Blindheim 
Helsedirektoratet 

Takk for meg 


