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Side 3

EN FELLES LØSNING SOM ER LAGET FOR ALLE LANDETS KOMMUNER OG DERES INNBYGGERE

- Gerica

- Profil

- CosDoc

Alle leverandørene av kommunale helse- og 
omsorgssystemer er med

Direktoratet for e-helse utvikler helsenorge.no for 
innbyggerne

Noen kommuner går foran i å utvikle, prøve ut og 
vinne erfaringer til glede for resten av landet

Kommunes sentralforbund har ansvaret videre for 
å spre tjenestene og følge opp
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Side 4

2. Kommunikasjon

1. Utførelse av 
tjeneste

4. Endring 3. Arbeidsform og 
organisering

Tjenesteinnovasjon handler om

DET STORE BILDET

helsenorge.no EPJ

Innbyggere Tjeneste

Vellykket tjenesteinnovasjon innebærer at nye tekniske løsninger utvikles samtidig som man ser på helsefaglig metode, arbeidsform og 
organisering.



Innbyggere 
– tjenestemottakere  og pårørende

Ansatte i hjemmetjenesten

HELSENORGE.NO ER VÅR INNGANGSPORT SOM INNBYGGERE
ANSATTE I KOMMUNE BRUKER SINE FAGSYSTEMER

fagsystem/EPJ

helsenorge.n

o
…er brukere 

av…

…er brukere 

av…

• Gerica

• Profil

• CosDoc



Som innbyggere skal vi kunne møte helsetjenestene på 
ett sted

• Nettstedet helsenorge.no er 
innbyggernes digitale inngang til 
en samlet helse- og 
omsorgstjeneste.

• Her finner vi informasjon og 
tjenester som hjelper oss med å 
følge opp egen helse. På sikt vil 
det bli en slags «nettbank for 
helse».

• Se mine resepter, Kjernejournal og 
kontakt med fastlege og sykehus er 
noen av mulighetene som tilbys til 
mange innbyggere.

• Kontakt med kommunenes helse- og 
omsorgstjeneste skjer samme sted slik 
at innbyggere har ett sted å forholde 
seg til. 
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Side 
7

Meldinger mellom 
innbyggere og tjeneste

Se avtalte og gjennomførte 
besøk med tilhørende 
informasjon – og avbestille

Varsler om gjennomførte 
besøk 1 2 3

TJENESTER SOM REALISERES I 
FØRSTE FASE
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Viktige suksessfaktorer før oppstart:

• Forankring på ledernivå og hos tillitsvalgte

• Forankring for alle ansatte som blir berørt og skal ta i bruk den nye 
løsningen

• Godt innarbeidede rutiner for tiltaksplaner - i forhold til visning av kalender

• Godt innarbeidede rutiner for bruk av smarttelefon/ håndholdt terminal (LMP) 
– i forhold til visning av kalender og varsel til pårørende

• Riktig dokumentasjon i Gerica – for dialog med innbygger

• At god opplæring i ny modul er gjennomført, og nye rutiner er innarbeidet

• At nye rutiner bygges inn sammen med eksisterende rutiner for bruk av PLO 
meldinger



Gevinster for innbyggere

• Lettere å komme i kontakt med tjenesten

• Slipper å kontakte tjenesten i normalarbeidstiden

• Kan dokumentere kontakten i personlig 
helsearkiv

• Kan avbestille besøk

• Får oversikt over planlagte besøk

• Pårørende kan ha trygghet for at tjenesten er 
utført



Gevinster for tjenesten

• Mindre tid i telefon

• Kan gi innbygger kvalitetsmessig gode

tilbakemeldinger

• Kan svare på meldinger når man har tid

• Får dokumentert dialogen

• Færre bomturer



Konkret i bydel Østensjø

• Piloteringsperiode fra 1.oktober til 31.desember 
2017

• Felles prosjektgruppe med ledere, tillitsvalgte og 
hovedverneombud, liten arbeidsgruppe med 
konkrete oppgaver/ansvarsområder

• Opplæring av alle ansatte

• Informasjon til brukere

- Lokalavis
- Brev til 1000 brukere av hjemmetjenester
- Informasjonsfoldere ved oppstart og til jul
- Personlig kontakt pr. telefon/hjemmebesøk



Tall fra Østensjø

• Hjemmetjenestebrukerne

- 50 % over 85 år

- 60 % adl score middels til omfattende 
bistandsbehov

- 40 % har kognitiv svikt

• 60 % av alle henvendelser til tjenesten gjaldt 
spørsmål om når ansatte kom eller 
avlysning/endring av besøk

• 8 telefoner til ansvarsvakt på hver vakt om dette



Erfaringer

• Pr. 1.jan: 216 henvendelser digitalt til innbyggere 
fra tjenesten

• 14 unike brukere har tatt kontakt med oss via 
helsenorge.no

• Ca. 50 brukere sjekker sin kalender

• Brukerne kontakter oss ved feilregistreringer, dvs
de følger med

• Utfordrende med fullmakt til pårørende til 
demente



Veien videre

• Tatt i bruk dialog med brukere av 
fysio-/ergoterapitjenester og Rask Psykisk helse

• Tatt i bruk dialog med foreldre til barn som får 
spesialpedagogisk oppfølging i barnehage

• Breddes til alle tjenester som bruker Gerica som fagsystem

• Alle bydeler og private leverandører i Oslo har tatt i bruk 
løsningen – likeså mange kommuner i landet som har eller 
planlegger å innføre i 2018

• Alle EPJ systemer i landets kommuner i gang i løpet av 2018

Vi har stor glede av digital dialog 
Vi har STORE FORVENTNINGER 


