På nett med helsevesenet

Hva er MinJournal?
MinJournal – et verktøy for
sikker kommunikasjon
mellom sykehus og
pasient
Etablert i 2007

Alle helseforetakene i Helse
Sør-Øst tilbyr en eller flere
av tjenestene i MinJournal
til sine pasienter

Tjenestekategorier i MinJournal

Innsyn

Forberedelse og
oppfølging

Selvbetjening

Lærings- og
mestringsløsninger

Kommunikasjon

Selvrapportering

Tjenester i MinJournal
Enkle selvbetjeningstjenester uten
innlogging:
• Endre/ avlyse timeavtale
• Bestille Hjemmetest for klamydia
• Melde seg som blod/sæddonor
• Sende spørsmål og få svar om Tinnitus
• Pasienttilfredshetsundersøkelser

Innsending av elektroniske skjema med
innlogging:
• Forberedelse til konsultasjon
• Egenerklæringsskjema

• Forberedelse til operasjon

Erfaringer med selvbetjeningstjenester

•
•

Det ble sendt inn 43 000 skjemaer i 2015
Endre/avlyse timeavtaler (23 000 skjema/år):
– Få har merket nedgang i telefonhenvendelser angående timeavtaler
– Ant ikke-møtt er ikke redusert

 Viktig med god ressursplanlegging, og timebøker langt nok frem i
tid!
•

Bestilling av hjemmetest for Klamydia (16 000 skjema/år):
– Viktig å ha et lavterskeltilbud for testing
– Ant innsendte skjema øker for hvert år

 Ønskelig å øke geografisk nedslagsfelt
for den elektroniske tjenesten, men det
er foreløpig ikke prioritert

Tjenester i MinJournal

Sikker melding
• E-post med sensitiv innhold = ulovlig
• Likner vanlig e-post med innboks,
sendte og viktige meldinger
• Nedtrekksliste med predefinerte
mottakere
• Varsel på vanlig e-post ved ny melding
i MinJournal
• Muliggjør kommunikasjon med
pasienter, annet helsepersonell og
leverandører
• Stor skepsis blant helsepersonell:
frykter merarbeid, ønsker takster for
refusjon og at det avsettes tid til
denne type arbeidsrutine

Tjenester i MinJournal

Nettbutikk for behandlingshjelpemidler
• Ivaretar pasientsikkerhet
• Oppfyller behov fra pasientene
om enkel elektronisk bestilling,
økt tilgjengelighet
• Begrenser antall innkommende
telefonbestillinger, unngår
langvarige telefonbestillinger
• Begrenser antall misforståelser
og feilutleveringer
• Utfordringen er å få markedsført
tjenesten til pasientene

Tjenester i MinJournal

Elektronisk innsyn i journal
• Oslo universitetssykehus har siden oktober
2013 gitt pasientene elektronisk tilgang til
epikriser. Viser dokumenter tilbake til 1.1.13
• Gradvis utvidelse av tjenesten:
– polikliniske notater fra okt 2014
– sammenfatninger fra alle yrkesgrupper fra
aug 2015

– Sykehuset Østfold tilbyr innsyn i epikriser og
brev fra oktober 2015. Viser dokumenter
tilbake til 8.10.15
– OUS ledermøte vedtok i juni 2015 ”visning av
hele pasientjournalen” fra april 2016…

Elektronisk innsyn i journal

Gevinster
Økt pasienttilfredshet og egenmestring
• kan i ettertid sjekke hva som sagt og avgjort, slipper å huske alt som
ble sagt under en konsultasjon

• trygghet på at ingenting blir skjult
• kan lettere forberede seg til en konsultasjon
• sparer tid og penger

Økt pasientsikkerhet
• sikrer korrekt informasjon (adresse, pårørende, medisinliste)
• sikrer felles forståelse av helsesituasjon og behandling

Elektronisk innsyn i journal

Erfaringer
Pasienter
• Ønsker elektronisk tilgang på egen pasientjournal
• Ingen henvendelser angående spørsmål om innhold,
mange henvendelser på at de ønsker å se mer
• I studier* oppgir pasienter å ha nytte av å lese
journalnotater på nett
– Økt innsikt, bedre kontroll og oversikt over egen
helsestatus og behandlingsforløp

* Kilder bak i presentasjon

Elektronisk innsyn i journal

Dokumentvisninger i MinJournal
16000
14000
12000

Aksetittel

10000
8000
6000
4000
2000
0
Dokumentvisninger i MinJournal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3342

3766

4863

5078

6238

6462

5416

7498

7898

11484

8958

8888

12043

13928

FORANDRINGSFABRIKKEN
Åpenhet
Vær ærlig og si det uansett
som det er. Vi trenger riktig og
viktig informasjon. Det er
livene våre det gjelder, det
vanskelige blir enda
vanskeligere om vi må gjette
eller lage fantasier.
Medbestemmelse
Spør oss så det du skriver
blir riktig, og gi oss mulighet
til å delta i å skrive.

Helseproffene

Medbestemmelse
Vi ber dere samarbeide
med oss, så vi kjenner vi er
på samme lag. Ta oss med i
avgjørelser, fordi
innflytelse i eget liv gir mye
helse.
Ærlighet
Vi kan mye om livene
våre, vis at dette er viktig
kunnskap for deg.

Elektronisk innsyn i journal

Erfaringer
Helsepersonell
Rapporterer ofte skepsis:
• Frykt for at pasienter skal bli urolige av det som står skrevet, og at det vil
føre til merarbeid for helsepersonellet
• Frykt for at pasienter skal lese prøvesvar og bildebeskrivelser før
behandler har sett det og informert pasienten
• Frykt for at pasienter ikke har godt av å lese journalen sin i sanntid
• Frykt for at kvaliteten på journaldokumentasjonen blir dårligere, mer
skyggejournal, utelater ting de tror pasienten vil reagere på
• Frykt for egen sikkerhet (særlig innenfor psykiatri og akuttmottak);
trusler om vold, uthenging på nettet, trakassering

Elektronisk innsyn i journal

Utfordringer
• Å nå ut med informasjon til alt helsepersonell
• Lovene som regulerer pasientens journalinnsyn tar ikke
høyde for elektronisk sanntidsvisning
• Teknisk løsning er ikke optimal enda:
– gir ikke mulighet for utsatt visning
– sladding av enkeltopplysninger er ikke mulig

– pasienter blir ikke informert om at enkeltdokumenter er
nektet for pasientinnsyn på
– klarer ikke vise bilder/alle bildeformater, informasjon som

ligger strukturert i EPJ

Elektronisk innsyn i journal

Utfordringer med helseinformasjon
• Studie fra EU i 2015* viser at kun 47 % av
oss forstår helseinformasjon som er gitt
• Misforståelser pluss Internettsøk kan øke
misforståelsene
• Finner informasjon som ikke er
kvalitetssikret

…derfor Thesaurus
• Oversettelsesmodul som oversetter fra
”lege til norsk”
• Utviklet av Intervensjonssenteret på OUS
• Samarbeid med kunnskapsforlaget Medisinsk ordbok
• Piloteres på 2 avd. ved OUS i 2016

* Health literacy survey in the Europeian Union 2015
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2015/04/04/eurpub.ckv043

Thesaurus

Tegnet løsning

Elektronisk innsyn i journal

Elektronisk innsending av skjema for anmodning om:
• Journalkopi fra før 1.4.16
• Innsynslogg
• Retting/sletting i journal
 Rutes rett til seksjon for Journalservice

Forløsning av pasienttjenester på nett – helsevesenet
henger litt etter!

Takk for oppmerksomheten!

Kathrine Haumann, Rådgiver for digitale pasienttjenester
(khaumann@ous-hf.no)
Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger, Helse Sør-Øst

