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E Elektronisk

L

I Informasjonsdeling mellom

S Samhandlende

E Enheter i helse

Bydel Alna
Bydel Grorud
Bydel Stovner

Helseetaten
• Kommunal akutt døgnenhet
• Forsterket rehabiliteringsenhet
Sykehjemsetaten
• Korttidsopphold (helsehus)
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Kåres 
pasientforløp
(fra Læringsnettverk 
for gode pasientforløp)

https://www.youtube.com/watch?v=e2Wg4jLERag&t=61s
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Ta tilbake kontrollen over dataene

Informasjonsnav med 
tilgang til nødvendig 
informasjon på tvers av 
virksomhetene

Gjenbruk av data ved hjelp 
av strukturerte data og 
standardiserte 
informasjonsmodeller

Arbeidsflater med oversikt 
over hvem som er hvor, og 
med støtte for 
pasientflyten

ELISE

Fastleger

Sykehus
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Pasientoversikt i ELISE utprøving 
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ELISE i det 
digitale 
e-helse-
landskapet
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Gevinster for pasient og pårørende

"Jeg slipper å fortelle historien min om igjen"

"Jeg opplever at de som skal behandle meg har 
god innsikt i helsetilstanden og situasjonen 
min"

"Jeg opplever å få riktig tjeneste tilpasset min 
situasjon"

"Jeg  opplever at hjemmetjenesten er 
forberedt når jeg kommer hjem fra et opphold 
på helsehus, KAD eller FRA"

"Jeg slipper å bli sendt til feil behandlingssted"

Bedre helse

Spart tid 
og økt 

produk-
tivitet

Bedre utnyttelse 
av kapasitet og 

ressurser

Økt 
trygghet
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Gevinster for helsepersonell

"Jeg opplever at informasjon om pasienten er 
oppdatert og korrekt"

"Jeg slipper å være bekymret for om jeg har 
husket å formidle all vesentlig informasjon til 
de som skal fortsette behandlingen av 
pasienten"

"Jeg slipper å skrive egne meldinger for å 
videreformidle pasientens helsetilstand og 
situasjon"

"Jeg sparer tid når jeg slipper å dobbelt- og 
trippelregistrere opplysninger om pasienten"

Økt 
trygghet

Bedre helse

Spart tid 
og økt 

produk-
tivitet

Bedre utnyttelse 
av kapasitet og 

ressurser
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Behandlerne må se seg selv i et nettverk av helsepersonell 
som alle bidrar til pasientens pleie, behandling, rehabilitering

9
Bilde fra NTNUs nettsider
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I pasientovergangene er det 
behov for strukturerte og 
standardiserte data

Rask oversikt

Følge utviklingen over tid

Følge utviklingen på tvers av tjenestene

Automatisk varsling

Bilde: Tekna
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Kartleggingsverktøy må ta 
utgangspunkt i det vi vet om 
brukeren fra før

Funksjonsvurdering/IPLOS ADL

Diagnoser

Legemidler

Vitale målinger

Bosituasjon

Dato for fall

Osv.

Er det mindre enn tre måneder siden 
siste fall?

Hvilken NEWS score gir de vitale 
målingene?

Tilsier funksjonsvurderingen at det må 
gjøres en brannrisikokartlegging?

..eller en demenskartlegging?

Hva er BMI-verdi? Må det iverksettes 
ernæringstiltak?
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Systemet kan gjøre 
beregningene for oss



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

SAFE – Tidlig opp-
dagelse av subakutt/ 
akutt funksjonssvikt 
hos eldre

Tilrettelegge observasjonene 
slik at systemet kan beregne 
endring og risiko

Syn/hørsel fra IPLOS ADL

Respirasjon og sirkulasjon 
registreres som strukturerte 
data
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Fallrisiko

Beregnes av systemet ut fra 
registrert dato for fall

Syn hentes fra IPLOS ADL

Forflytning: ta utgangspunkt i 
IPLOS ADL
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Erfaringsdrevet utvikling i samarbeid med 
de virksomhetene som tar løsningen i bruk

Dette gir mulighet 
til erfaringsbasert 
forbedring og 
deling av beste 
praksis mellom 
enheter. 

Lokalt i 
hver 

virksomhet 

Felles i 
prosjektet

Endre arbeidsprosesser og innføre ny løsning

Etablere og videreutvikle løsning (smidig)
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Digitalisering utfordrer organisasjonen på flere måter

Organisasjon

TeknologiArbeids-
prosesser


