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ALLE MØTER



ALLE MØTER ER

- eit regionalt og lokalt program

- leverer felles regionale IKT løysingar, med moglegheit
for lokale tilpasningar

- lokal innføring av IKT løysingar og tilpassing/endring av
arbeidsprosessar



Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene med 
gode kommunikasjonsløsninger, digitale tjenester og god 
intern organisering. Pasienten skal møte en enhetlig og 

forutsigbar helsetjeneste i hele Helse Vest.

Forslag til nye mål

Forenklet hverdag for 
medarbeiderne

God informasjon og 
service til pasientene

Bedre planlegging og 
ressursbruk

Pasientene benytter 
digitale tjenester

Hovedmål Delmål
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Fyrste leveranse - pilot i Helse Bergen, Helse Stavanger, og 
Haraldsplass,  skal underbygge ei regional løysing per 
område.  

Det er nødvendig å halde trykk på alle områda samtidig, men 
at føretaka sjølv vel kva delprosjekt ein ynskjer å drive fram 
fyrst i eige føretak.

- Alle føretaka må delta aktivt i alle 3 prosjekta. 
- Føretaka som ikkje skal i gong med eit delområde den 

fyrste tida må likevel bidra til å sikre gode regionale 
løysingar. 

- Føretaka som skal fyrst i gong på eit av delområda må og 
bidra til gode regionale løysingar på dei øvrige delområda

Helse Bergen – Finne frem

Helse Stavanger – Innsjekk og betaling

Haraldsplass – Pasientflyt og ressursar
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Det digitale sjukehus

Presenter
Presentation Notes
De tre prosjektene vil til sammen bidra til å skape «Det digitale sykehus», hvor pasient og ansatt til enhver tid har oppdatert informasjon om fremdrift og aktiviteter i pasientforløpet.



Finne fram



Løysing for å finne fram til og på sjukehuset skal hjelpe 
pasienten til raskt å finne vegen til si ventesone. Det vil bidra 
både til å skape tryggheit for pasienten og at pasienten 
møter på rett stad til rett tid. 

Målsetting



Finne fram – flater  (Systemtatic AS)



Systematic sin løsning

Århus
løsning

https://m.rm.dk/?site=auhsks


Finne Fram, meir enn berre kart og teikningar



Innsjekk og betaling



Innsjekk
 Sjølvbetjent innsjekk skal nyttast av meir enn 85% av pasientane.
 Minst 50% av sjølvbetjent innsjekk skal utførast på pasienten sin eigen 

mobile eining.

Betaling
 Betaling skal kunne utførast utan at pasient må henvende seg i 

resepsjon/skranke.
 Ved behandling på fleire avdelingar skal betaling kunne utførast samla.
 Betalingsløysinga skal være framtidsretta og tilby blant anna mobilbetaling 

eks. VIPPS.

Målsetting



Smarttelefon - Timeavtalar

SJØLVBETJENT ANKOMSTREGISTRERING



Automat – Timeavtalar, Lab (blodprøve), Røntgen
SJØLVBETJENT ANKOMSTREGISTRERING



Automat – Timeavtalar, Lab (blodprøve), Røntgen
SJØLVBETJENT ANKOMSTREGISTRERING



Ventesone
KØSTYRING POLIKLINIKK, LAB, RØNTGEN



Smarttelefon
SELVBETJENT BETALING

Faktura = e-faktura/faktura tilsendt i post
Distribuert via nets



Automat
SELVBETJENT BETALING



PASIENTFLYT

Ventesone Pasientoppfølgning Behandling BetalingAnkomstregistering 

• Frigjør arbeidstid i forbindelse med ankomstregistrering og betaling
• Reduserer antall betalingsterminaler i «lukene»
• Reduserer manuelle feilsituasjoner i forbindelse med betaling
• Bedre koordinering/samarbeid mellom avdelinger
• Bedre informasjon til pasienten underveis i pasientforløpet



Pasientflyt og ressurser

Sengepostene – sykehusenes viktigste 
kontrollrom

Prosjektleder: Ole Jørgen Kirkeluten



Hvor er 
pasienten

Hvor skal 
pasienten

Er portør 
bestilt

Pasientflyt og ressurser

Er blodprøver 
tatt

Dagens plan 
for pasienten

Styring av pasientflyt Styring av ressurser PasientsikkerhetAlarmer

Er 
røntgenbilde 

tatt

Plan for 
oppholdet

Er pasient på 
en 

undersøkelse

Hvilke leger er 
tilgjengelig

Hvem er 
ansvarlig 

støtteressurs

Hvem er 
ansvarlig 

sykepleier

Hvilke SPL er 
tilgjengelig

Hvem er 
behandlende 

lege

Stansalarm

Vente på 
prøvesvar Ringesignal

Calling

Vente på 
røntgensvar

Kritiske 
alarmer

Hvor lenge 
har KAD lagt

Triagering 
1 2 3

Er sikker 
kirurgi utfylt

I trygge 
hender 24/7

PasientforløpPlan for 
oppholdet

Presenter
Presentation Notes
Mer forutsigbarhet for og bedre kommunikasjon med pasienterØkt oversikt over og bedre organisering av mange enkelt oppgaverMer effektiv pasientflyt og redusert ventetid for pasientOversikt og sanntidsinformasjon vil gi økt kvalitet på beslutning Bedre bruk av sykehusressurser (personell, areal/rom og utstyr)Tilpasset og sammenstilt informasjon i sanntid, på rett tid og sted, vil kunne:  Redusert dobbeltarbeid og unngå duplisering av informasjonFærre misforståelser/feilRedusert tid brukt til å lete eller vente på pasient eller ressurserØkt pasientsikkerhetMer effektiv samhandling på tvers av fagavdelinger og støttetjenesterErstatte utgående (og dyr) teknologi relatert til mobilitet 



Vestlandspasienten
helsenorge.no



Vestlandspasienten leveransar
Dialog med helsefagleg kontakt/behandlar (versjon 1)

Vise kontaktlege

Vise Tilgangslogg

Vise pasientjournal (somatikk)
Vise pasientjournal (rus og psykiatri)

Vise forløpskoordinator for kreft
Dialog med forløpskoordinator

Dialogmeldinger

Vise Innkallingsbrev i Personlig Helse Arkiv

Sende melding på timer, fra portal til Dips

Vise henvisningsstatus fra Dips

Vise timer fra Dips
Vise røntgentimer (Dips og andre) 

Etablering av plattform Tid
2014 2017

Funksjonalitet



Innbygger

Eksisterende dialogtjenester på Helsenorge.no

Koordinator
Innbygger 

sender melding

Dialog knyttet til time

Mottar og besvarer 
melding. 

Videresender ved 
behov

Innbygger må initiere 
dialog

Dialog med koordinator, 
pakkeforløp kreft

• Tjenestene har begrenset tilgjengelighet (krever tildelt time eller en koordinator)
• Kun utveksling av korte meldinger på 150, 250 og 400 tegn
• Ikke mulig å sende vedlegg
• Ingen mulighet å sende melding direkte til en behandler
• Den foreslåtte løsningen bygger videre på disse tjenestene, men vil medføre at disse 

teknisk endres

Se også kommentarfelt for 
vurderinger

Presenter
Presentation Notes
Den foreslåtte retningen vil medføre en økt tidsrom i pasientforløpet innbygger kan ha kontakt med behandlende enhet som helhet, også de administrative henvendelser utover dialog knyttet til time, ref slide 4. Den foreslåtte retningen vil derfor i tillegg medføre en teknisk endring av eksisterende tjenester. Meldingsdialog – må ha fått tildelt time og helsekontakt. Sekretærar handterer melding, og svarer ut evnt. vidaresender til behandlar evnt. andre.Dialog med behandler inkl. i løysing for dialog med helsefaglegkontakt – på initiativ frå brukar? Nei, behandlar må opne opp for dialog. Helseføretaket opne opp for dialog – sette brukar i stand til å starte dialog med behandlar.  Inn i arbeidsgruppe – tilgang til arbeidsgruppe svarer ut evnt. vidaresender til rett behandlar. Begrensninger: Helge Hagen kan ikkje initiere dialog – kan ikkje sende melding til sine pasienter. Pasient må sende fyrste melding – legen svare pasient.  2018. Versjon 2 – sende vedlegg. Kan komme andre funksjoner eks. at lege kan starte dialog – 2019. �Dialog med helsefagleg kontakt – Bør ikkje gjere løysinga tilgjengeleg for alle pasientar, vurdere kvar enkelt pasient. Starte bredding i føretaka. Ambisjonsnivå?  Innanfor brukargrupper eks. hørselshemma, eller alle brukargrupper? I framdriftsplan sept 2018.. Brukarinformasjon – versjon 2 (informasjon på helsenorge.no). Innanfor tenester eks. bestilling av behandlingshjelpemiddel, eller er det tenkt anna løysing Ikkje godkjent workaround – kva betyr det?Arbeidsgruppe – må være helsefagleg kontakt. Rett kompetanse. Behandlinghjelpemiddel – medusa (Helse Førde).SMS – eige prosjekt eller del av eigarskap pasientdialog? Jobber med SMS funksjonalitet ref. møte UP. Tid og prosess vidare for å opne opp for dialog via SMS? Svare på SMS mottatt frå helseføretaket.Chat – eige prosjekt eller del av eigarskap pasientdialog? Tid og prosess for å opne opp dialog via Chat – via helsenorge.no?Andre?



Side 
30

• Retning 1 benyttes som en standardtjeneste som tilbys alle innbyggere som er 
henvist til sykehuset, knyttet til henvisningsperiode

• Retning 2 tilbys til bestemte pasientgrupper, definerte forløp eller etter andre 
vurderinger. Denne vurderingen gjøres i regionen

Henvisning mottatt
Time tildelt

Konsultasjon 
gjennomføres

Konsultasjon 
gjennomføres

Henvisning vurdert. 
Innvilget rett til 

helsehjelp

Forløp avsluttes. 
Epikrise sendt

Retning 1

Retning 2

Foreslått Konsept

Presenter
Presentation Notes
Den foreslåtte retningen vil ivareta behov om både en fleksibilitet og en standardisering, slik prosjektets innsikts – og behovsanalyse viser:Ivaretar behovet for en tjeneste der alle innbyggere i samme situasjon nasjonalt tilbys de samme, digitale kanalene, på samme måte som de i dag tilbys adekvat og likeverdig helsehjelp i den analoge tjenesten.Gir samtidig regionene mulighet for å tilby fleksibilitet og utvidelse av tilbudet til gitte pasientgrupper.



Eksempler på bruk av digital dialog med behandlende enhet og rolle om 
behandlingsrelaterte spørsmål 

• Innbyggere kan ta digital kontakt med avdelingen/behandlende enhet/team for nærmere avklaring av 
behandlingsrelaterte spørsmål før og etter innleggelse, poliklinisk time, forberedelse etc

• Forventningsstyring for alle brukere av kanalen både på foretak- og innbyggersiden

• Helsetjenesten kan kontakte pasienter digitalt for dialog

• Behandlende lege kan opprette utvidede dialogmuligheter med særskilte pasientgrupper som trenger 
spesiell oppfølging

Side 
31

Presenter
Presentation Notes
Avdelingen/egnet mottaksapparat ved den behandlende enhet kan route henvendelsen til riktig rolle/behandlerrolle (lege eller diabetessykepleier, dialysesykepleier, fysioterapeut e.l)Spørsmål til behandler knyttet til innhold i journalInnbygger kan ta direkte digital kontakt med den konkrete behandleren/legen/koordinatoren som de har en konkret behandlingsrelasjon med, etter nærmere regler bestemt av foretaketInnbygger er inneforstått med «hvem» de henvender seg til, hvilke meldinger man kan sende digitalt og responstid på henvendelser. For å gi informasjon om forestående undersøkelse eller innleggelseFor nærmere symptomavklaringer eller mer dokumentasjon og for å yte sikker helsehjelp på rett nivå



Hvordan fungerer sikker elektronisk dialog med pasienten?

Pasient/
pårørende

(helsenorge.no) Pasient som har fylt 16 år og pårørende 
over 18 år med fullmakt kan sende elektronisk melding 
fra helsenorge.no til kontaktperson/rolle ved sykehus i 

Helse Vest 

Medarbeider/kontaktperson svarer på den 
elektroniske meldingen fra DIPS

Medarbeider/
helsepersonell (DIPS)

1

2

Er registrert med en rolle ovenfor pasient i 
DIPS som tilbyr dialogmulighet (f.eks.. 
«Pasientdialog helsenorge.no» eller 

«Forløpskoordinator kreft»)

Har fått tildelt en rolle/kontaktperson med 
dialogmulighet (f.eks. rollen «Pasientdialog 
helsenorge.no» eller «Forløpskoordinator 

kreft»

BEGRENSNING:
Medarbeider på sykehus kan dessverre ikke initiere 

meldinger til pasient. Det er kun mulig å besvare mottatte 
meldinger fra pasient.



Eksempler på aktuelle bruksområder:

Hvem kan opprette rollen/tjenesten «Pasientdialog helsenorge.no»? 

Ved behov for å gi pasient og pårørende med fullmakt 
en tilgjengelig dialogkanal uavhengig av hvor de er i et 

pasientforløp

Ved behov for å erstatte bruk av e-post og/eller behov 
for å tilby dialog i en sikker kommunikasjonskanal som 

journalføres i pasientjournalen

Ved behov for å kommunisere med pasienter som er 
hørselshemmet eller som har andre utfordringer med 

muntlig kommunikasjon

Frivillig:
Bruk av rollen «Pasientdialog helsenorge.no» er frivillig og 

tilgjengelig for alle med tilgang i Dips, som har behov for å tilby en 
sikker, skriftlig dialogkanal med pasient og/eller pårørende med 
fullmakt på helsenorge.no. Ansatte kan velge å bruke kanalen 

etter avtale med pasienten.

Om tilbudet i Helse Vest:

Kriterier for å inneha rollen «Pasientdialog helsenorge.no» i DIPS:
1. Brukerrolle med tilknyttet rekvirent med bruksområde rekvirent

2. Privat arbeidsgruppe
3. Skrivetilgang til journalgruppe 
«[…) Korrespondanse pasient»

Tidsbegrenset:
Rollen opprettes- og avsluttes ved behov.



Pilot – dialog med helsefaglig kontakt 

• MS sykepleierne i Helse Bergen er under oppstart.
• Det er utarbeidet informasjonsmateriale til venterom samt brukerveiledning for utlevering til 

pasientene.

• Identifisering av andre områder som kan bruke denne pågår.

• Oppsamlede erfaringer og ønsker skal vurderes i forhold til fokusområde «Dialog med behandlende 
enhet (DIS).



• Dialog med helsefagleg kontakt/behandlar (versjon 2) 
o Pasient kan sende vedlegg i dialogmelding. 
o Helsefagleg kontakt/behandlar starte dialog – 2019?

• Bestilling av behandlingshjelpemiddel – haust 2018 / vår 2019

• SMS – utgreie funksjonalitet og bruk av SMS i dialog med pasient

• Chat

Framtidige tenester helsenorge.no (moglegheit)
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