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Bakgrunn

Forprosjekt "Digitalisering av 
pasientmottak for legevakt" (2017)
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Forarbeid 2015 (Making Waves)

Utfordringsbilde



6

Forarbeid 2015 (Making Waves)

Utfordringsbilde
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Tjenestedesignprosjekt 2016 (Comte Bureau)

Tjenestedesign
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Tjenestedesignprosjekt 2016 (Comte Bureau)

Tjenestedesign

• Pasientene registrerer seg selv FØR oppmøte

• Prioritet ut fra HASTEGRAD og BEHOV for hjelp

• Forenklede FORLØP

• Pasienter skal ikke behøve å GI samme INFORMASJON flere ganger

• Pasientene skal FÅ INFORMASJON som er RELEVANT for deres situasjon 
mens de venter
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Fra "Tjenestedesignprosjekt 2016 (Comte Bureau)"
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Fra "Tjenestedesignprosjekt 2016 (Comte Bureau)"

• Forventningsstyring FØR oppmøte

• Rask VURDERING og SORTERING

• FORENKLEDE pasientforløp

• KOMMUNIKASJON mens du venter



Forprosjekt: Digitalisering av pasientmottak

1. Beskrive dagens pasientflyt fra kontakt 
med legevakt til triagert i mottak

2. Kartlegge mulige selvregistrering- og 
selvevalueringssystemer og relevante 
teknologier til bruk i pasientmottak på 
legevakt. 
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Digital selvregistrering og selvevaluering

• Selvregistrering og -evaluering
- Hjemmefra og på legevakt
- Henvise til fastlege
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Selv-
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• Sykepleierevaluering
- Gi råd til pasienter per telefon (hjemme)
- Oppmøte på sykepleierbase i bydelene – med teknologi
- Oppmøte på legevakt

Kapasitetskrevende – men effektivt. Kan avlaste kapasitet lenger ut i rekken 
(mindre tid hos legen), avlaster en knapp ressurs.
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Morgendagens legevakt – før eller ved ankomst
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Pasient bør kunne:

1) Gjennomføre selvregistrering.
2) Gjennomføre enkel selvevaluering.
3) Få informasjon som bidrar til å velge rett oppmøtested.
4) Få informasjon om køene på legevakten.
5) Få informasjon om vanlige tilstander ("epidemier" som går, f.eks. 

barnesykdommer, influensa mm).
6) Få informasjon på ulike språk.
7) Få oppfordring om å kontakte legevaktsentralen før oppmøte på sen kveld/natt.

Ansatte bør kunne se hvem som har meldt sin ankomst og hva de har meldt inn 
som kontaktårsak.



Mulige gevinster

Selvregistrering
• God brukeropplevelse

• Frigjøring av helsepersonell

• God pasientflyt

• Redusert kø

• Økt kvalitet og pasientsikkerhet ved 
sikker identifisering og presis 
registrering av data

• Raskt oversikt over pasienter som 
ankommer
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Selvevaluering/egenvurdering
• God brukeropplevelse

• Ivaretakelse av taushetsbelagte opplysninger

• God informasjonsutveksling mellom pasient og 
legevakt

• Rask identifisering av problemstilling

• Redusert triagetid ved bruk av egenregistrerte 
opplysninger

• Redusert oppholdstid da pasient raskt kan 
henvises rett tilbud og kan behandles mer 
effektivt



Teknologimuligheter

Trender - pasientnivå
• Digitalisering av informasjon

• Pasientmøter over internett

• Brukermedvirkning og eierskap til data

• Kunstig intelligens og maskinlæring –
for pasientene
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En chatbot er enkelt forklart et dataprogram som mennesker 
kan samhandle med ved hjelp av språk, skriftlig eller muntlig.
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En chatbot er enkelt forklart et dataprogram som mennesker 
kan samhandle med ved hjelp av språk, skriftlig eller muntlig.

SINTEF utvikler en chatbot som 
skal bruke kunstig intelligens som 
bygger på flere tusen spørsmål og 
svar om psykisk helse fra 
nettstedet ung.no de ti siste 
årene. 

Det ligger store og viktige 
forskningsutfordringer i hvordan 
kunstig intelligens kan 
kommunisere med mennesker på 
en god måte, særlig om sensitive 
tema som psykisk helse. 
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SINTEF utvikler en chatbot som 
skal bruke kunstig intelligens som 
bygger på flere tusen spørsmål og 
svar om psykisk helse fra 
nettstedet ung.no de ti siste 
årene. 

Det ligger store og viktige 
forskningsutfordringer i hvordan 
kunstig intelligens kan 
kommunisere med mennesker på 
en god måte, særlig om sensitive 
tema som psykisk helse. 

Relevant for legevakta?
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Doktor hjem i stua?
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En trussel for legevakta?
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Digital kommunikasjon 
tatt i bruk internasjonalt



Digitale legekonsultasjoner 
i Norge
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Private aktører tilbyr nye tjenester 
også i Norge 



Trender – systemnivå

• Tenke hele systemer - ikke 
enkeltløsninger som virker lokalt

• Desentralisering av teknologi og 
oppgaver

• Beslutningsstøtte ved hjelp av Big Data 
og kunstig intelligens/dyplæring
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Teknologimuligheter
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Digitale løsninger for å få ned kostnader



Forbedre kvalitet og effektivisere pasientflyt

• Legekonsultasjoner over nett hvor pasienten kontakter 
lege/klinikk via nett (applikasjon på smarttelefon/ 
nettbrett eller via web). Helsedata innhentes, pasienten 
kan ta bilde for å dele med legen (eventuelt bruke video). 

• Sykehus har innført selvregistrering for å effektivisere 
mottak og kø både for akutte henvendelser og for 
pasienter med timeavtale (self-check-in-kiosk). Pasienter 
som ankommer akuttmottaket får etter registreringen 
noen spørsmål om årsak til at de møter opp, som pain
scale, spørsmål knyttet til akutt sykdom og medisinsk 
historikk
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Cleveland Clinic

Noen eksempler
Georgian Bay Hospital – selvregistrering også i akuttmottak: 
(http://gbgh.on.ca/self-check-in-expands-at-gbgh/) 
Cleveland Clinic with emergency department 24/7 - access 
world class care at home or work: App: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4At6lKgC18
Anywhere & anytime: 
https://www.youtube.com/watch?v=IuCOiNNCnV8

http://gbgh.on.ca/self-check-in-expands-at-gbgh/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4At6lKgC18
https://www.youtube.com/watch?v=IuCOiNNCnV8
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http://www.imatis.com/imatis/porta.html
Selvregistrering

Selvevaluering

Infotavler

Dialog med pasient

Oversikt for ansatte



"They enrolled 1015 patients 
(622 included) triaged at levels 
3-5 in a large tertiary ED and 
used their app to determine 
possible diagnoses. Data 
collected by an independent 
researcher compared the ED 
physician’s diagnosis versus 
the Mediktor’s pre-diagnosis. 
The results showed an 
accuracy of 91.3% for the 
diagnosis being in the top ten 
results and 75.4% were in the 
top 3."

Kan de som henvender seg til legevakta få 
hjelp på andre måter?

MEDIKTOR
(https://www.mediktor.com/corp/)

https://www.mediktor.com/corp/)
https://www.mediktor.com/corp/
https://www.mediktor.com/corp/




Hvor kan vi begynne?

• Gjøre noe med flaskehalser på 
dagens legevakt

• Teste ut digital selvevaluering 
og/eller digital selvregistrering

• Etablere digital samhandling



• Forventingsstyring før oppmøtet
webside, app på telefon, automatisk telefontjeneste eller 
betjent telefon (på flere språk fra første øyeblikk, bruke 
taleteknologi), estimerte ventetider på de ulike legevaktene 

• Rask evaluering og sortering for kortere 
ventetid og effektiv bruk av ressurser

• Selvevaluering (repeterende) 

• Kommunikasjon mens pasientene 
venter (SMS, app-info, tavle-info)

Hvor kan vi begynne?



Selvregistrering før og ved ankomst

1. Selvregistrering før og ved ankomst i 
en app på mobil & web

2. Terminal for selvregistrering ved 
ankomst  og automatisk innhenting 
av viktig informasjon (folkeregister, 
kjernejournal, legevaktjournal, 
helfo, samtykke etc.)
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Pilot for å teste ut 
selvregistrering

Pilot for å teste ut 
selvevaluering (triage)

Pilot for automatisk 
innhenting av 
informasjon

Hvor kan vi begynne?



INNSIKT

ITERATIV 
UTVIKLING OG 

TESTING

EVALUERING

NY PRAKSIS

OVERGANG TIL DRIFT

MÅLBILDE

KRAV

FORANKRING

INNOVASJONSPROSESS



dag.ausen@sintef.no 
+47 930 59 316

Takk for oppmerksomheten!
Dag Ausen
Forskningsleder
Biomedisinsk teknologi



Teknologi for et bedre samfunn
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