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Den deltakende pasient 

Mål: 

Pasienten skal være med å 
bestemme innhold i og form på 
behandlingen som gis.  

Forutsetninger: 

• Innsikt i egen helse og sykdom

• Innsikt i planlagt forløp

• Helsetjenesten tilrettelegger 
for deltakelse



Målbilde pasientens netthelsetjeneste HSØ

Automatiserte tjenesterInnsynstjeneste Selvbetjeningstjeneste Samhandlingstjeneste



«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst 
RHF og i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, 
iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev om rett til 
helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Tiltakene skal redusere 
omfanget av oppklarende henvendelser, manglende oppmøte og 
avlyste konsultasjoner pga. utilstrekkelige forberedelser som er 
knyttet til kommunikasjonssvikt. De regionale helseforetakene skal 
identifisere andre områder i kommunikasjonen med pasienter som 
kan forbedres med klart språk. Det skal etableres rutiner og 
systemer som sikrer at all slik kommunikasjon skrives i et klart språk. 
Det skal orienteres om status for arbeidet i Årlig melding 2019.»

Oppdrag fra HOD 21.juni 2019



Pasientinnkallinger



• Brevene skal fungere digitalt

• Informasjon nett og i brev skal være tilnærmet lik
• Helsenorge.no – informasjon om diagnose, rettigheter og selvbetjeningsløsninger
• Helseforetakenes hjemmesider – informasjon om behandling og praktiske forhold

• Brevets formål avgjør hvilken informasjon som vektlegges.

• Informasjonen skal være relevant for pasienten (eks: menn skal ikke få info som 
gjelder gravide.)

• Informasjon som kan forebygge «ikke møtt» ligger i brevteksten (gebyr, kontaktinfo).

• Informasjon om pasientrettigheter ligger på helsenorge.no og det lenkes dit.

• Innbygger skal skjermes for komplisert organisasjon – fremheve sykehus og 
oppmøtested.

• Brevene skal ha et klart og imøtekommende språk og en ryddig struktur.
• Språket skal være enkelt og fritt for fremmedord og vanskelige ord og begreper samtidig skal 

det være faglig korrekt – og viktige nyanser og forbehold må med
• logisk struktur med det viktigste budskapet først
• fokus på handling – hva vi og pasienten skal gjøre

Vedtatte hovedprinsipper for nye brevmaler
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Behovskartlegging 

• En questbackundersøkelse ble 
sendt ut til 5954 Vi fikk 
1335 svar

• Samarbeid med Helse Vest, 
Helse Nord, DIPS, Helsenorge
(NHN)

• 8 intervjuer med 
pasienter/innbyggere

• 60 intervjuer med 
helsepersonell



• Sitater fra intervjuene ble sortert etter aktør, overordnet område og tema

Innsiktsarbeid



• Utfordrings-liste og behovs-liste. 

• Det ble så tegnet et «as-is» utfordringsbilde for hele forløpet

Innsiktsarbeid



Takk for oss !

Vibeke Iren Hermansen 
vibeke.iren.heristad@helse-
sorost.no

Laila Fyllingslid Bergstrøm

Laila.Fyllingslid.Bergstrom@hels
e-sorost.no
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Vibeke Iren Herikstad
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