
Helsetjenestene på nett med 
helsenorge.no 

”Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester” 



Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen 

helse for befolkningen 

 

De sentrale målene er effektivitet, kvalitet og en styrket 

pasient- og brukerrolle 

 
- De helsepolitiske målene 
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Helsenorge.no bidrar til å 

realisere målsetningene om en 

nasjonal, enkel og sikker digital 

helsetjeneste 

Plattformen skal oppfylle forventninger 

og behov for innbyggere, behandlere og 

sektoren som helhet 

Sentrale målsetninger er 

effektivitet, kvalitet og en styrket 

pasient- og brukerrolle.  

Kunnskap om behov, og praktiske 

erfaringer fra innbyggere og behandlere 

som benytter tjenestene brukes aktivt i 

utviklingen av tjenestene  

Helsenorge.no 
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Morgendagens helsetjeneste tilbys digitalt 

Kostbar helsetjeneste 

Fra syk i huset til syk i sykehuset 

I DAG 

Fra mottaker til 

autonom og 

samarbeidende.  

 

Trygg helsehjelp der 

du er. 

 

I MORGEN 

Digitale helsetjenester kan 

• avlaste systemet,  

• gi økt helsegevinst,  

• bedre pasientsikkerhet og  

• økt effektivitet  

I GÅR 

Aldrende befolkning 

Færre hender 

Teknologiske muligheter 

Forventninger i befolkningen 
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Undersøkelse 

Utredning 

Behandling 

Rehabilitering 

Forebygging 

Aktørbildet i helse- og omsorgs-

tjenesten er komplekst. Det er 

utfordrende for pasienter og 

innbyggere å navigere. 

 

? 
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Undersøkelse 

Utredning 

Behandling 

Rehabilitering 

Forebygging 

Helsenorge.no skal bidra til å skåne 

innbyggerne fra helsetjenestens 

organisatoriske kompleksitet 

? 



På helsenorge.no møter innbygger en samlet 
helsetjeneste 

Målet er å tilby  

enkle og sikre digitale tjenester  

for samhandlingen mellom 

helsesektoren og innbyggere 

Avtaler og 
behandlere 

Brukerinnstillinger og personvern 

Egen helse: Behandling 
og oppfølging 

Økonomi og rettigheter 

Innsyn i helsetjenestens 
journaler og registre 

Redaksjonelt innhold om helse, 

livsstil, sykdom, helsehjelp og rettigheter  

helsenorge.no 

Selvhjelpsverktøy Oversikter 



Avtaler og 
behandlere 

Brukerinnstillinger og personvern 

Egen helse: Behandling 
og oppfølging 

Økonomi og rettigheter 

Innsyn i helsetjenestens 
journaler og registre 

Redaksjonelt innhold om helse, 

livsstil, sykdom, helsehjelp og rettigheter  

helsenorge.no 

Selvhjelpsverktøy Oversikter 

På helsenorge.no møter innbygger digitale helsetjenester  
i fem kategorier 
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Administrasjon av helsekalender og 

forløp; timeavtaler, henvisninger og 

kontaktmuligheter 

Samlet innsyn i opplysninger som 

helsetjenesten har registrert, og 

hvem som har benyttet dem 

Oversikt over økonomi og rettigheter; 

søknader og vedtak 

Helseopplysninger og kunnskap om 

egen helse; forebygging, helsehjelp 

og beslutningsstøtte i forløp 

Varselprofil og fullmakter; 

samtykker og reservasjoner for bruk 

av helsetjenesten og utleveringer til 

f.eks. forskning 
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Helsenorge.no bidrar til å 

realisere målsetningene om en 

nasjonal, enkel og sikker digital 

helsetjeneste 

Plattformen skal oppfylle forventninger 

og behov hos innbyggere, behandlere 

og sektoren som helhet 

Sentrale målsetninger er 

effektivitet, kvalitet og en styrket 

pasient- og brukerrolle.  

Kunnskap om behov, og praktiske 

erfaringer fra innbyggere og behandlere 

som benytter tjenestene brukes aktivt i 

utviklingen av tjenestene  

Helsenorge.no 
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Jeg ønsker bedre kvalitet i konsultasjonene, bedre forberedelse til 

konsultasjonene, bedre arbeidsorganisering, bedre kontrollregime, 

bedre oppfølging av innbygger i etterkant.  

Fastlege som deltar i piloten Digital Dialog Fastlege 
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Av 103 telefoner til vårt kontor var det 29 som kom inn det 

første kvarteret.  
Fastlege som har evaluert effektivitetsnivå på eget kontor 



Mestring 

Trygghet 

Tillit  

Tilpasning  

Sikkerhet 

Effektivitet 

Aktiv oppfølging og 

samhandling  

Formidling/ utveksling av 

kunnskap  

Gode prosesser og 

arbeidsverktøy for å 

understøtte sikker og 

effektiv 

pasientbehandling  

 

Høsting, utvikling og 

tilgjengeliggjøring av 

kunnskap 

Innbyggernes behov Helsetjenestens behov Felles behov 

Helsetjenestene trenger gode verktøy for å 
understøtte sikker og effektiv pasientbehandling 

Innbyggerne trenger trygghet, mestring, tillit, 
opplevelse av sikre og  
tilpassede tjenester 

Suksessrike tjenester dekker fellesbehov og utvikles i  

samarbeide med helsetjenesten og innbyggere 



■ Felleskomponenter 

■ Helhetlig brukerflate 

■ Flyt mellom åpne og innloggede sider 

■ Universell utforming 

■ Ulike skjermstørrelser og enheter (responsivitet) 
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Brukertester – enkelttjenester og helheten 

Kontinuerlig forbedring 

Involverer sluttbrukerne ved brukertesting.  

Stadig større fokus på innsikt og analyse av hvordan tjenestene faktisk brukes.  
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Helsenorge.no bidrar til å 

realisere målsetningene om en 

nasjonal, enkel og sikker digital 

helsetjeneste 

Plattformen skal oppfylle forventninger 

og behov for innbyggere, behandlere og 

sektoren som helhet 

Sentrale målsetninger er 

effektivitet, kvalitet og en styrket 

pasient- og brukerrolle.  

Kunnskap om behov, og praktiske 

erfaringer fra innbyggere og behandlere 

som benytter tjenestene brukes aktivt i 

utviklingen av tjenestene  
Helsenorge.no 



■ Kvalitetssikret informasjon om helse, 

sykdom og behandling, rettigheter og 

veiledning til helsetjenesten 

■ Selvbetjeningstjenester for blant 

annet timeavtaler, resepter, 

egenandeler, journalinnsyn, 

fastlegebytte, vaksiner og valg av 

behandlingssted 

■ Målet er å gi enkle og sikre digitale 

tjenester for samhandlingen mellom 

helsesektoren og innbyggere 

 

Hva finner du på helsenorge.no og Min Helse? 
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Mai 2016: 

Inngang til ulike tjenester 

som er tilgjengelig 

nasjonalt og i pilot 

 

”Min helse” forside 
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”Min helse” forside 
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Bestille time og kontakte 

resepsjonen ved 

legekontoret 

E-konsultasjon,  

be om fornyet resept  

__________ 

Økt tilgjengelighet 

Dialog om kjent sykdom 

hjemmefra; kompetanse 

og mestring 

Tjenester hos fastlegen 
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Bestill time: 

Be om å få en timeavtale 

hos fastlegen din. 

Bestill direkte fra legens 

timebok, eller foreslå 

tidspunkt selv. 

Tjenester hos fastlegen 
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Kontakt legekontoret: 

Still et praktisk spørsmål 

til resepsjonen ved 

fastlegekontoret 

Tjenester hos fastlegen 
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Start e-konsultasjon 

med fastlegen: 

Still et medisinsk 

spørsmål om en sykdom 

eller situasjon som 

fastlegen din allerede 

kjenner til. 

Tjenester hos fastlegen 
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Forny resept: 

Be om å få fornyet én 

eller flere resepter fra 

fastlegen din 

Tjenester hos fastlegen 
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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 





Samlet visning av 

meldinger du har sendt 

og mottatt via 

helsenorge.no 

Meldinger 



Meldinger 

Samlet visning av 

meldinger du har sendt 

og mottatt via 

helsenorge.no 





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 

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 



Meldinger - flere dialogmuligheter  

Støtte i behandlingsløpet:  

- beslutningsstøtte/samvalg   

Innsyn i flere registre og 

programmer 

Prøvesvar 

Kommunene: helsestasjon, 

hjemmetjenester 

_____________ 

Bygger opp under målsettingen om 

økt kompetanse, involvering og 

mestring 

 

Mer i 2016-2017 ++ 



A. Timeavtaler og administrativt 

Behandleroversikt/ 

kommunikasjonspartnere 

Dialog med behandlingssted 

Dialogprofil og varsler 

Informasjonsdeling med 

pårørende/andre 

Ved innleggelse 

Pasientreiser 

Timeavtaler 

E. Om behandler og behandlingssted 

Praktisk informasjon 

Behandlingskvalitet 

Behandlerhistorikk 

Valg av behandlingssted 

Behandlingstilbud 

C. Oversikt over egen helsetilstand 

Helseopplysninger 

Egenmålinger (m-helse) 

Resepter/Legemidler 

Medisinske prøver 

Sammenstilling og visualisering 

D. Personlig kunnskapssenter 

Ordforklaring - medisinsk terminologi 

Oversettelsesverktøy 

Pasientkontakt/forum 

Personlig kunnskapsoversikt 

Helse-, sykdoms- og 

behandlingsrelatert informasjon 

B. Oppfølging og behandling 

Digital oppfølging og behandling 

Ekspertvurdering 

Helseovervåkning (velferdsteknologi) 

Henvendelse til pasientgruppe 

Symptomavklaring 

F. Tilgang til journaldokumentasjon 

Brukslogg for pasientjournal 

Dialog vedrørende pasientjournal 

Innsyn i pasientjournal 

Enkeltdokumenter i pasientjournal 

G. Pasientforløp 

Beslutningsstøtte i forløp 

Henvisning 

Individuelt forløp 

Standard forløp 

H. Rettigheter og økonomi 

Helseøkonomi 

Personlig rettighetsveileder 

Søknader og vedtak 

I. Samhandlingsarena 

Samhandlingsrom 

Individuell plan 

J. Personvern og tilgangsstyring 

Autorisasjon og tilgang 

Logg over bruk 

Deltakelse i helsetjenester/registre 

Fullmakter og verge 

Samtykke til forskning/utlevering 

K. Digitale skjema 

Katalog med nasjonal skjema 

Lagring og distribusjon av skjema 

Skjemadefinisjon 

Skjemautfylling 

Administrasjon av skjemaløsning 

Innbyggertjenester frem mot 2020 
 



■ Dugnad for å sikre velferdsstatens fremtid, 

møte innbyggernes forventning og utnytte teknologiens muligheter. 

 

■ Krevende for behandlingsstedene å etablere en digital kanal.  

Vi samarbeider med alle regionene om dette. 
 

■ Viktig at helsetjenestene tas i bruk i alle regioner, slik at befolkningen får  

samme tilbud, uansett hvor de bor. 

 

■ Økt helsegevinst, effektivitet og kvalitet for orienterte, selvhjulpne, trygge  

innbyggere.  

 

Helse Nord 
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«Innbyggerne skal oppleve én 

helsetjeneste på nett» - helsenorge.no 

skal bidra til å skape «pasientens 

helsetjeneste» 

Logg deg inn og sjekk mappa di på helsenorge.no! 

Kontakt: Maria.Gjerpe@ehelse.no 


