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Digitale pasienttjenester i nord

• Prosjektet "Digitale pasienttjenester i nord" lager 
digitale tjenester til pasienter

• Alle tjenestene prosjektet lager, vil pasientene finne i 
den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no
– Samme sted som kjernejournalen

• Prosjektet har levert "Min pasientjournal" - hvor 
pasienter får digital tilgang til sin sykehusjournal
– Frivillig tjeneste å ta i bruk

– Alle pasienter over 16 år

– Foreldre til barn under 12 år tilgang på barnets journal

– I UNN dokumenter nyere enn oktober 2014 

– Ikke røntgen eller lab.svar

http://www.helsenorge.no
http://helsenorge.no/
http://helsenorge.no/
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”Min pasientjournal”

• Skepsis fra helsepersonell
• Pasientens journal vs helsearbeiderens arbeidsdokument

• Fornøyde pasienter
• Stor interesse

• Tilgangslogg (hvilket helsepersonell som har gjort oppslag i journalen)
• System for å håndtere henvendelser
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Andre tjenester som prosjektet har under arbeid 

– Se timer på sykehuset og melde fra om timen passer 

– Kommunisere digitalt mellom pasient og sykehus (sikker e-postløsning)

– Vise henvisningsstatus

– Se prøvesvar
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Hvordan møte befolkningens forventninger?

• Pasienter er helt vanlige folk – det er deg og meg

– Vi tar i bruk ny teknologi og vi påvirkes av TV, media og reklame

– Vi tror at helsevesenet er oppdatert med det siste av teknologi

– Vi forventer at det skal være like lett å kommunisere med 
helsevesenet som det er å poste en status på facebook

• Vi forventer samtidig at ingen helseopplysninger kommer på 
avveie – noen gang!
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Typiske journalsystemet i 2018 
Elektronisk papirjournal- lite endret siden 90-tallet
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E-Kurve har også tradisjonell look-and-feel



DIPS Arena

• Journalsystemet DIPS Arena er vedtatt innført ved de 
elleve sykehusene i Nord-Norge – et system som på sikt skal fase ut 
forgjengeren som i dag er i bruk i helseregionen.

• Neste generasjon pasientjournal åpner for prosesstøtte, strukturert 
journal og gjenbruk av data.

• Det er sagt at det skal komme

apper..

Men, fortsatt for tradisjonell?
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Ting som forandrer verden

• Da Mark Zuckerberg startet Facebook i 2004
• Da Steve Jobs lanserte den første egentlige smartphone i 2007
• Da Elon Musk introduserte den første el-bil som kunne ta opp kampen med 

bensin/dieselbilen, i 2011

• Det disse har felles er at de går PÅ TVERS av den generelle utviklingen 
• Facebook desentraliserte meningsytringer fra store mediehus til deg og meg
• Apple hadde aldri laget telefoner. De laget en uten tastatur, men med internet

(og iTunes) 
• Tesla hadde ikke erfaring fra bilbransjen, og heller ikke noen arv å drasse på. De 

bare laget en bil akkurat som de ville ha den
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Sosiale media
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Antall sykehus i Norge som 
kommuniserer med pasienter på Facebook
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Andel [%] nordmenn med smarttelefon.
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Journalsystemer som bruker smarttelefon
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Stille spørsmål ved det bestående

• Kunne sykepleiere registrere medisiner, puls og temperatur rett på mobilen 
sin?

• Kunne vi lagt hele journalsystemet ut i ”skyen” – sikret etter alle kunstens 
regler med GDPR og det hele?

• Hva med å logge inn med ansiktsgjenkjenning slik at vi slipper passord og 
fjas?

• Hva med å opprette en faceHealthBook hvor pasient og behandler kan 
kommunisere helt sikkert?

• Hvis alle helsedata ligger i skyen – kunne pasienten selv gi (eller trekke 
tilbake) tilganger til friends helsearbeidere som deltar i behandling?

• Hvis alle data lå i skyen- kunne vi trekke ut (anonymiserte) helsedata og gi 
alle mulighet til å forske med egne forsker-apper?
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Må om sykehusleder være opptatt av

• Fokus på mulighetene - ikke begrensningene

– Hva pasienter og brukere vil ha

– Tenke utradisjonelt

• Samtidig - ivaretakelsen av personvern og it-sikkerhet
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Hva blir den neste ”GameChanger”?

• Høyst sannsynlig også en som kommer inn fra sidelinja, i høy 
fart, og gjør noe som ikke tar hensyn til det etablerte eller 
vedtatte.



17

Takk for oppmerksomheten!


