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– Det trengs opprydding i 
helsevesenets utallige og ofte 
motstridende retningslinjer. 
Hvem skal ta grep om den 
medisinske kunnskapen? 

Are Brean, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske 
legeforening 
Lederartikkelen «Et kaos» mai 2016



25 000 - 30 000 
kroner 

Kostnaden ved å 
vedlikeholde og 
oppdatere én 
artikkel.



Legers tid bruk på 
pasientarbeid 1994 - 
2014. 
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 
136: 1355-9 doi: 10.4045/tidsskr.16.0011 



– Det er betimelig å spørre: Har 
leger i dag tilstrekkelig praktisk 
og merkantil støtte til å kunne 
bruke sin kompetanse på en 
effektiv måte? 

Jan Frich i lederartikkel i Tidsskrift for Den norske 
legeforening i 2014 



Content as a 
service 





Eksempler  



helsenorge.no

http://helsenorge.no


Innhold om 
diagnoser skives 
og kvalitets-
sikres for 
helsenorge.no av 
helsetjenesten i 
samarbeid. 

http://helsenorge.no


Sykehusenes 
nettsider 
Bruker pasientrettet 
innhold fra 
helsenorge.no.



Gjenbruk av pasientrettet 
innhold fra én felles 
database. 

• Innhold som åpen data 
• Brukeren møter helhetlig 

informasjon i tråd med målene 
i nasjonal e-helsestrategi.



Arkitektur | Overordnet oversikt over komponenter og aktører i nytt CMS/redaktørløsning

Skribenter og
fagansvarlige
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Web
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Konsument-
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Import-
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Felles nettløsning 
for spesialist-
helsetjenesten





Felles behandlingsinnhold





Retningslinjer og 
anbefalinger fra 
Helsedirektoratet







Målgruppene*våre*ønsker*å*møte*oss*i*mange*
kanaler*

30.10.13* 7*
Forprosjekt*–*Digitalisering*av*nasjonale*faglige*retningslinjer*

EPJ*
Ne:steder*og*intrane:* Mobile*enheter* Elektronisk*pasientjournal* Papir*



DB

The Digital Ecosystem

Authoring tool

EPJ

The Norwegian Directorate of Health´s responsibility

Semantic and 
structured data  

(JSON/XML & HTML)
Classification methods 

(ICPC-2, ICD-10, 
SNOMED CT osv.)



Fordeler kort 
oppsummert 



Avsender
Mottaker / 

bruker



• Mindre administrasjon 

• Penger spart

Fordeler for avsender



Avsender
Mottaker / 

bruker



• Konsistent informasjon på tvers 
av kanaler (og avsendere) 

• Bedre informasjon (særlig fra 
mindre aktører)

Fordeler for brukerne



Slik lykkes du med 
content as service 



1. Velg riktig 
teknologi



Publisere og forvalte  
innhold -  
uten design



Illustrasjon Kentico Cloud

https://www.youtube.com/channel/UCpaSGln6ywwyEr4z9_8-YAg


Presentasjon

Administrasjon 
av innhold

Lagring

API

Administrasjon 
av innhold

Lagring

Tradisjonelt  
publiseringsverktøy

Hodeløst  
publiseringsverktøy



Presentasjon

Administrasjon 
av innhold

Lagring

API

Administrasjon 
av innhold

Lagring

Tradisjonelt  
publiseringsverktøy

Hodeløst  
publiseringsverktøy

API



2. Strukturer og 
berik innholdet





3. Skaff deg venner 
- delingsøkonomi



4. Governance og 
gevinster



Governance  

• Tydelige retningslinjer for innholdet. 

• Klare roller og ansvar i utviklingen av 
innholdet. 

• Avklart arbeidsflyt. 

• Dashboard for å holde oversikt. 





Plan for gevinstrealisering 

• Timer spart på produksjon av innholdet. 

• Timer spart på gjenbruk på tvers av 
virksomheter. 

• Kroner spart på drift og forvaltning av 
publiseringsløsninger.



Takk for oss
Rådgiver 

Netlife Design - Helse 
+47 48 07 15 33 
stine.bjerkestrand@netlife.com

Rådgiver/teamleder 

Netlife Design - Helse 
+47 92 40 31 65 
eirik.ronjum@netlife.com 

mailto:stine.bjerkestrand@netlife.com


Stine Camilla Bjerkestrand

Rådgiver 

Netlife Design - Helse 
+47 48 07 15 33 
stine.bjerkestrand@netlife.com 



Eirik Hafver Rønjum

Rådgiver/teamleder 

Netlife Design - Helse 
+47 92 40 31 65 
eirik.ronjum@netlife.com 


