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Innbyggerne skal møte én 
helsetjeneste på nett 



Kontinuerlig plattformutvikling og tilrettelegging for at andre 
aktører kan bygge tjenester ved gjenbruk av innhold, 

komponenter og data.  

Helsenorgeplattformen 
Helsenorge.no 
Andre portaler 

Felleskomponenter 
Åpne data 

 
	



Nøkkelelementer fra alle aktører sammenstilles i felles 
visninger. Behandlerspesifikke tilbud og piloter kan 

tilgjengeliggjøres per behandlingssted. 
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Helseprofil  
med innstillinger for  
dialog og personvern 

Helsetilstand og  
-kunnskap 

Rettigheter og 
økonomi 

Behandlere og 
behandlingssteder 

Innsyn 

Behandler- 
spesifikke 

tjenestetilbud 
Behandler- 
spesifikke 

tjenestetilbud 

Redaksjonelt innhold  
om helse, livsstil, sykdom, helsehjelp og rettigheter  



Nøkkelelementer fra alle aktører sammenstilles i felles 
visninger. Behandlerspesifikke tilbud og piloter kan 

tilgjengeliggjøres per behandlingssted. 
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Helseprofil  
med innstillinger for  
dialog og personvern 

Helsetilstand og  
-kunnskap 

Rettigheter og 
økonomi 

Behandlere og 
behandlingssteder 

Innsyn 

Behandler- 
spesifikke 

tjenestetilbud 
Behandler- 
spesifikke 

tjenestetilbud 

Aktørene kobler seg mot 
helsenorge.no gjennom et sett med 

standardiserte grensesnitt. 

Primærhelse, 
PLO, … 

Spesialisthelse-
tjenesten 

Redaksjonelt innhold  
om helse, livsstil, sykdom, helsehjelp og rettigheter  







Logg inn på 

Min helse 
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Tjenester hos 
fastlegen 
Bestille time og 
kontakte resepsjonen 
ved legekontoret 

E-konsultasjon,  
be om fornyet resept  

 

Økt tilgjengelighet 

Dialog om kjent 
sykdom hjemmefra; 
kompetanse og 
mestring 

Nå starter snart influensasesongen. Bestill time hvis du ønsker vaksine. 



Tjenester hos 
fastlegen 



Tjenester hos 
fastlegen 



Resepter 

Oversikt over resepter 
og legemidler/andre 
varer som er hentet på 
apotek 

Informasjon om hvordan 
legemidler skal brukes 

Status; behov for 
fornyelse 

 

Kompetanse, ansvar for 
eget legemiddelbruk 



Resepter 



Henvisninger 

Oversikt over 
henvisninger til 
spesialist  

Status: til vurdering, 
utfall av vurdering, 
tildelt timeavtale, … 

 

Innsyn i prosessen og 
løpende status 

Reduserer behov for 
telefonkontakt 



Henvisninger 



Timeavtaler 

Oversikt over 
fremtidige avtaler 

Endre time, avbestille, 
spørsmål og svar 

Lagre i egen kalender, 
si fra at du kommer: 

 

Bidra til at alle møter, 
forberedt 

Kortere ventetid 



Timeavtaler 



Velg 
behandlings-
sted 
Søke fram mulige 
behandlingssteder for 
den undersøkelse eller 
behandling man er 
henvist til 

Vurdere ventetider og 
annen informasjon 

 

Aktiv involvering i eget 
forløp 

Bidrar til bedre 
ressursutnyttelse 



Velg 
behandlings-
sted 



Kvalitets-
indikatorer 
Statistikk som belyser 
kvaliteten i tjenestene; 
tolkes med varsomhet 

Somatisk sykdom, rus og 
psykiatri, tannhelse, 
pleie- og omsorg, … 

Dybdeinfo om hver 
enkelt indikator; 
sammenlikne kommuner 
eller behandlingssteder 

 

Åpenhet og kunnskap 
om kvalitet og 
måleparametere 



Kvalitets-
indikatorer 



Kjernejournal 

De viktigste helse-
opplysningene:  
kritisk informasjon, 
besøkshistorie sykehus, 
legemidler, familie, 
adresse og fastlege, 
dine egne registreringer 

 

Innsikt i egen situasjon 

Kontroll over dialog med 
helsetjenesten som 
helhet 



Kjernejournal 



Pasientjournal 

Innsyn i pasientjournal 
på sykehus: 
journaldokumenter, 
hvem som har brukt 
journalen 

 
Kompetanse og 
forståelse av egen 
situasjon 

Kvalitetssikring av 
informasjon 

Pasientjournal 



Pasientjournal 



Egenandeler 

Oversikt over alle 
betalte egenandeler 

Status for frikort 

 

Innsyn og kontroll over 
egen helseøkonomi 



Profil 

Tilgang for pårørende: 
foreldreansvar, fullmakt 

Personvern: samtykker, 
reservasjoner 

Kontaktinformasjon 

Varselprofil (e-post, 
SMS) 

 

Kontroll over egen bruk 
av helsetjenesten og 
mulighet for å få støtte 
av andre 



Profil 



Profil 



Mer i 2016 ++ 
(eksempler) 

Meldinger - flere dialogmuligheter  

Støtte i behandlingsløpet:  

- forløpskoordinator i pakkeforløp 
- beslutningsstøtte/samvalg   

Innsyn i flere registre og programmer 

Pasientreiser: søke refusjon 

Kommunene: helsestasjon, hjemmetjenester 

Bytte fastlege 

 

Bygger opp under målsettingen om økt 
kompetanse, involvering og mestring 

ILLUSTRASJON 



Antall besøk på helsenorge.no  
15.jun 2011 - 30.sept 2015 
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Innbyggerne skal møte én 
helsetjeneste på nett med 

 
helsenorge.no 

 
drøm eller virkelighet? 





Bodil	Rabben	
Avdelingsdirektør	
Digitale	Innbyggertjenester,	E-helse	
	
bodil.rabben@helsedir.no	
tlf	952	84	335	

Takk for meg!	


