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Kan digitale tjenester kan bidra til bedre
kvalitet og mer tilgjengelig pasient- og

pårørendeopplæring?



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



Prat med legen 
på video

Send inn data fra 
wearables/apper

Send inn data fra 
behadnlings-

utstyr

Les i journal Se prøvesvar

Se kontaktinformasjon 
til din helsekontakt

Send inn 
opplysninger

Motta oppgaver fra 
sykehuset

Få beslutnings-
støtte

Ta helsekurs

Motta brev

Se planlagte timer

Endre time

Dialog om timen

Meld ankomst

Finne frem 

Gjøre opp

Se status på 
henvisning

Les om diagnose og behandlingstilbud

Send melding

MålDen deltakende pasient Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknolog

Innsikt i egen 
helse

Innsikt i 
planlagt forløp

Delta og ta mer 
styring

Oppfølging 
og 
behandling

Timer og 
administrativt

Informasjon

Automatiserte tjenesterInnsynstjeneste Selvbetjeningstjeneste Samhandlingstjeneste

 Få varsler og påminnelse

Målbilde pasientens helsetjeneste på nett i HSØ





Tjenester tilgjengelig HSØ

Innsyn i pasientjournal
Hvilke vurderinger, anbefalinger og konklusjoner har legen dokumentert i journalen min.

Innsyn i tilgangslogg
Hvem har hatt tilgang til journalen min?

Innboks
Meldinger og brev fra helsetjenesten.

Innsyn i henvisninger
Har sykehuset fått og behandlet henvisningen fra fastlegen?

Kritiske opplysninger
Du kan legge inn sykdommer eller helsetilstander som du ønsker helsepersonell skal vite om 

Skjema
Du kan utføre skjemaoppgaver fra helsetjenesten



Innsyn i pasientjournal

• Journaldokumenter
• Epikriser
• Sammenfatninger
• Polikliniske notater
• Brev
• Løpende journal (OUS)
• Noen prøvesvar (OUS)



• Motta innkallingsbrev
• Motta invitasjon til dialog
• Ha dialog med sykehuset 

(behandler, rundt time, andre)
• Må invitere pasienten

Innboks





Over 50 nettsteder

Felles pasientinformasjon

Frittstående nettsider

Alle helseforetakene og flere private 
ideelle

Nasjonalt felleskap

Felles pasientinformasjon lagret 
sentralt som blir gjenbrukt på 

nettsidene våre og på 
helsenorge.no

FNSP er 
to ting 
på én 
gang



Formål med nettløsningen

Nettstedene på FNSP er den 
offentlige spesialisthelsetjenestens digitale 
ansikt utad og en viktig del av en helhetlig 
kommunikasjon med omverden.

Gjennom nettsidene skal 
spesialisthelsetjenesten fremstå som

enhetlig, profesjonell, tilgjengelig og trygg



Målet for felles 
pasientinformasjon er …

"God og kvalitetssikret informasjon der 

du er når du trenger det!"

- Skal bidra til at pasienter og pårørende føler 

seg trygge og mestrer livet med sykdom



FNSP
helse-
norge

Tjenester Tjenester
Digitale pasient- og innbyggertjenester på 
Helsenorge.no, HelsaMi, 3.parts apper 
eller lignende skal bidra til mestring og 
tilbyr pasienter tilpasset informasjon i den 
situasjonen han er i.

Helsenorge.no
Åpne sider på helsenorge.no skal gi 
innbyggere informasjon om 
rettigheter og sykdom og 
forebygging.

Nettsidene
Nettsidene viser vei til behandlings-

og servicetilbudet i 
spesialisthelsetjenesten.

Basen med felles pasientinformasjon 
er kjernen
-informasjon derfra skal brukes i de kanalene vi møter pasientene 

Alt som kan være felles,
skal være felles!



S
Innholdet godkjennes og kan 
tilpasses lokale forhold av hvert 
sykehus. Slik sikrer vi at pasientene 
får informasjon som er helt korrekt 
for deres behandling

Sykehus

M
Relevante kurs, kliniske studier, 
praktisk informasjon, digitale 
tjenester og annet blir automatisk 
koblet opp mot 
pasientinformasjonen gjennom 
koblinger av metadata

Metadata

P
Gjennom forvaltning i flere år har vi bygget 
opp en database på over 1400 unike sider 
med tekst, bilde og video om 
behandlinger og undersøkelser

Felles
pasientinformasjon

Innholdet skrives én gang i 
den nasjonale basen for 
pasientinformasjon

Samling av 
pasientinformasjon i en 
felles kilde er 
tidsbesparende, øker 
kvalitet, reduserer 
forskjeller i informasjon 
og øker mulighetene for 
pasientens 
netthelsetjeneste.



Prosesser ved endring og faste 
revideringssykluser sikrer at 
innholdet er oppdatert, faglig 
korrekt og i klart språk

1
Faglig

2
Kritisk

3
Språk

Når sykehus tar i bruk ny 
pasientinformasjon, godkjennes den 
lokalt og behandlere kan sende inn 

endringer på faglig innhold i det 
nasjonal innholdet

Kilden
Faglige endringer

Ved ny forskning og ved nye 
nasjonale retningslinjer, 

endres innholdet direkte

Kritiske endringer

Dersom endring i tekst ikke 
medfører endring i faglig innhold 

blir endret direkte

Endringer i ordlyd

Innholdet 
revideres fortløpende
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Fellestekster

Økt bruk og modenhet for 
deling og felles forvaltning

Tekstlig informasjon om behandlinger 
som skrives og forvaltes i fellesskap

Økt modenhet til å bruke det "andre" 
har laget

Etterspørsel etter å dele/forvalte mer 
informasjon i fellesskap

Økt forespørsel etter å dele annet 
innhold som lyd og video mellom HF



Prioriterte tiltak 2021-2024
Felles nettløsning
• Ta i bruk ny teknisk løsning
• Legge til rette for at nettløsningen er fleksibel og imøtekommer behovene til alle virksomhetene i

spesialisthelsetjenesten, samtidig som mål om enhetlig uttrykk står ved lag
• Etablere spesialisthelsetjenesten.no som et nettsted der fagfolk finner informasjon som hentes fra nasjonale

kompetansetjenester, LIS-programmene og felles nasjonale standarder for digitale tjenester

Felles base med pasientinformasjon
• Legge til rette for at felles pasientinformasjonen også kan brukes i andre kanaler enn nettsidene
• Utvide informasjonsbasen med flere informasjonselementer, flere typer informasjon og flere formater

som pasienten trenger i behandlingsforløpet
• Gjøre basen med pasientinformasjon mer kjent

Felles forvalting
• Fortsette arbeidet med å etablere og forvalte behandlingsinformasjon
• Automatisere, effektivisere og sentralisere forvaltningen av pasientinformasjon
• Kvalitetssikre og tilrettelegge eksisterende innhold for gjenbruk i andre kanaler som innkallingsbrev og digitale

timetjenester
• Etablere og eventuelt utvide Medisinsk og helsefaglig redaksjon i tråd med behov for informasjon og kompetanse
• Legge til rette for at "all" pasientinformasjon kan forvaltes samlet for å effektivisere tidsbruk og redusere dobbelt

og trippelarbeid
• Få inn flere bidragsytere

Medvirkning og samarbeid
• Videreutvikle modell for styring og forvaltning
• Videreutvikle interregional organisasjon

• Utvide informasjonsbasen med flere informasjonselementer, flere typer 
informasjon og flere formater som pasienten trenger i behandlingsforløpet

• Etablere og eventuelt utvide Medisinsk og helsefaglig redaksjon i tråd med
behov for informasjon og kompetanse

• Legge til rette for at "all" pasientinformasjon kan forvaltes samlet for å
effektivisere tidsbruk og redusere dobbelt og trippelarbeid

• Få inn flere bidragsytere



Informasjon som skal tas 
inn i basen må oppfylle 2 
av 3 kriterier

• Er informasjon til pasienter og 
pårørende

• Skal kunne brukes i flere 
kanaler mot pasient

• Skal kunne brukes av andre 
foretak/sykehus og forvaltes i 
fellesskap 



Kan vi bruke FNSP metoden på å 
lage felles pasient og 
pårørendeopplæringsmateriell?

Ikke bare i HSØ,
men i hele landet?



Målet for felles pasient og 
pårørendeopplæring er …

"God og kvalitetssikret opplæring der 

du er når du trenger det!"

- Skal bidra til at pasienter og pårørende føler 

seg trygge og mestrer livet med sykdom



Alt som kan være felles, 
skal være felles!
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