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Sammendrag

For å få kunnskap om utfordringer i arbeidssituasjonen og muligheter 
rundt nye pasienttjenester i nord, ble det gjennomført  8 workshoper 
og en spørreundersøkelse i perioden 18. januar – 13. mai 2016. 

Resultatene viser at det er mange manuelle arbeidsprosesser som tar 
mye tid for de ansatte og samtidig medfører muligheter for feil. 
Arbeidsprosesser på tvers av avdelinger varier mye og dette kan 
medføre at pasienter mottar ulik informasjon avhengig av hvem en 
mottar informasjon fra og hvem en snakker med.

Mulighetene ved digitalisering og automatisering viser et stort 
potensiale, men vil kreve standardisering av arbeidsprosesser og 
samordning på tvers av de ulike prosjektene som foregår i Helse Nord.

Mye av utfordringene i dag med de tekniske løsningene baserer på 
manglende overblikk og muligheter for effektiv samordning på tvers av 
avdelinger og mot pasientene. Spesielt gjelder dette i forbindelse med 
inntaksplanlegging og utsendelse av informasjon.
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Tilbakemeldingene fra deltakerne er at utfordringsbildet som er 
skissert er representativt for deres arbeidssituasjon og de ser 
frem til en realisering av målbildet.

I veien videre er det viktig å fokusere på de tiltak som vil gi mest 
gevinster både for foretaket og pasientene. De ansatte som har 
deltatt i workshopene har vært tydelig på at de ser frem til 
endringer på området og ser behovet for mer samordning og 
standardisering.

I videre arbeid er det viktig også å involvere pasientene slik at de 
nye løsningene blir tilpasset deres behov og sikrer at de digitale 
tjenestene blir foretrukket og skaper verdi for dem. Det er svært 
viktig med videre inkludering av de ansatte for å sikre innsikt og 
validering av nye løsninger og arbeidsprosesser. Dersom dette 
gjøres på en god måte vil de nye tekniske løsningene bedre deres 
arbeidssituasjon, effektivisere tjenestene og forbedre 
pasientopplevelsen.



BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING
Om kartleggingsarbeidet
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Bakgrunn for og formål med kartleggingen

• Delprosjekt TIMER ble opprettet under prosjektet «Digitale pasienttjenester i 
nord» og erfaringsinnsamlingen ble gjennomført i perioden desember 2015 –
juni 2016

• Delprosjektets formål har vært å:

1. kartlegge mulige utfordringer i forbindelse med lansering av timevisning 
på helsenorge.no

2. kartlegge utfordringer og tidstyver for pasient og sykehus i 
pasientforløpet fra innkalling til timeavtale til utskriving fra sykehus

3. utvikle målbilde for fremtidige digitale pasienttjenester i nord

4. gjennomføre gevinstberegninger for innføring av nye digitale 
pasienttjenester i perioden november 2016 til og med 2020

• Denne erfaringsrapporten er en oppsummering av utfordringene som ble 
identifisert i punkt 2 og som målbildet i punkt 3 ble utviklet på bakgrunn av

• Kartleggingsarbeidet ble gjennomført av:

Prosjekt «Digitale pasienttjenester i nord»: Bjørn Nilsen, Tove 
Sørensen, Ragnhild Varmedal, Oddgeir Strømsnes, Tove Normann 

Delprosjekt innføring timer: Jarle Strømmen & Hanne Eide Schjølberg 
(EY på oppdrag fra Helse Nord) 5

Hjemmeside: https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester



Gjennomføring

Det ble gjennomført  8 workshoper og en 
spørreundersøkelse i perioden 18. januar – 13. mai. 
Workshopene ble gjennomført i to runder 18. januar – 12. 
februar og 27. april - 11. mai, med i alt to workshoper i 
hvert helseforetak. Deltakere i workshopene var medisinsk 
service personell, behandlere, EPJ-konsulenter og 
innføringsansvarlige ved det enkelte helseforetak.
Invitasjon til deltakelse i workshopene ble sendt ut bredt 
gjennom de innføringsansvarlige i hvert foretak og totalt 
har om lag 120 ansatte deltatt. Alle workshopene hadde en 
varighet på 3-4 timer og  ble fasilitert med en blanding av 
arbeid i mindre grupper og presentasjon og diskusjon i 
plenum. 

Følgende workshoper og spørreundersøkelse ble 
gjennomført:

• Helgelandssykehuset - 18.januar & 27. april

• Nordlandssykehuset - 8. februar & 2. mai

• UNN - 10. februar & 11. mai

• Finnmarkssykehuset - 12. februar & 28. april

• Spørreundersøkelse i alle fire helseforetakene 26. 
april – 13. mai 6

I forkant av workshopene ble det sendt ut en informasjonspakke 
til alle deltakerne med generell bakgrunnsinformasjon om 
prosjektet, samt informasjon om formål og 
forberedelsesmateriale for workshopen.

Det overordnede innholdet i workshopene var likt i alle 
helseforetakene, men innen noen områder ble det gjort dypdykk 
i enkelte prosesser og tjenester i helseforetakene. Dette ble gjort 
for å innhente mer detaljerte beskrivelser av utfordringer og 
forslag til fremtidige digitale tjenester.

Workshop 1: Formålet var todelt:

1. Kartlegge nåværende prosesser og rutiner for 
pasientforløpet fra innkalling til time til utskriving. 

2. Innhente forslag til hensiktsmessige prosesser ved innføring 
av nye digitale pasienttjenester i nord.
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Det samlede utfordringsbildet fra de fire første 
workshopene ble videre brukt som utgangspunkt for 
utarbeidelse av et fremtidig målbilde for pasientforløpet 
fra mottak av henvisning til utskriving fra sykehus. 
Utfordringsbildet og målbildet ble deretter benyttet til å 
utarbeide en gevinstanalyse for innføring av nye digitale 
pasienttjenester i nord.

Workshop 2: Formålet var tredelt:

1. Kvalitetssikre utfordringsbilde for pasientforløp fra 

henvisning er mottatt til utskrivning fra sykehus

(timetildeling, innkallingsbrev, endring av timer, 
varslinger, håndtering av skjema,  innsjekk og utsjekk 
mm.)

2. Få innspill på omfanget av identifiserte utfordringer 
rundt visning av timeavtale på helsenorge.no

3. Innhente forslag til hensiktsmessige prosesser ved 
innføring av nye digitale pasienttjenester i nord.

Spørreundersøkelse:

Parallelt med de fire siste workshopene ble det 
gjennomført en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 
alle helseforetakene. I alt fikk prosjektet inn 199 svar. 

Undersøkelsen ble besvart av:

- medisinsk servicepersonell

- behandlere som bestiller og endrer timer 
(poliklinikk, innleggelse, operasjoner)

- helsepersonell som pasienter henvender seg til ved 
innsjekk og utsjekk ved sykehuset.

Formålet med undersøkelsen var å sikre et bredere svargrunnlag 
som kunne bekrefte/avvise elementer i utfordringsbildet som ble 
identifisert i workshopene. Spørreundersøkelsen ble også benyttet 
for å kunne si noe om omfanget av de identifiserte utfordringene.

I noen tilfeller er resultatene fra undersøkelsen brutt ned så langt 
at antall respondenter er for lavt til å trekke konklusjoner. De er 
likevel tatt med for å gi en indikasjon på hva som bør undersøkes 
videre.



Gjennomføring workshop 1
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1. Kartlegge nåværende prosesser og rutiner for pasientforløpet 
fra innkalling til utskriving

Kartleggingen av nåværende prosesser og rutiner for 
pasientforløpet inkluderte blant annet timetildeling, utsending av 
timebrev, endring av timer, utfylling av skjema i forbindelse med 
timeavtale, innsjekk og utsjekk ved sykehusene med mer. 

Gjennom kartleggingen ønsket prosjektet å:

• få oversikt over de prosessene/rutinene som er spesielt 
tidkrevende og kompliserte 

• identifisere rutiner rundt booking og endring av timeavtale 
som kan medføre at timer vil bli vist feil for pasient ved 
lansering av visning av timeavtaler i portal (helsenorge.no)

I første del av workshopen var det fokus på dagens utfordringsbilde 
rundt pasientforløpet fra innkalling til timeavtale til utskriving fra 
sykehuset.  Deltakerne beskrev sine prosesser og arbeidsrutiner og 
diskuterte utfordringer og tidstyver. 

Basert på Helse Vests erfaringer fra lansering av timevisning på 
helsenorge.no ble det også gjennomført kartlegging av dagens 
prosesser og rutiner ved timeregistrering. Dette for å sikre at timer vil 
vises korrekt på helgenorge.no ved lansering av timevisning.

2. Innhente forslag til hensiktsmessige prosesser ved innføring av 
nye digitale pasienttjenester i nord

I del to av workshopene ønsket prosjektet og innhente ideer og 
forslag til optimale prosesser, både fra sykehuset og pasientens 
ståsted,  ved innføring av nye digitale tjenester.

Mange av temaene som skulle diskuteres er komplekse og for å sikre 
dyp nok innsikt ble ulike tema fordelt mellom de ulike foretakene. 

Nordlandssykehuset: Digitale skjema

UNN: Digital innsjekk og utsjekk

Finnmarkssykehuset: Elektronisk dialog med pasienten

Helgelandssykehuset: Fokus på optimal prosess fra godkjent 
henvisning til gjennomført timeavtale



Gjennomføring workshop 2
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1. Kvalitetssikre utfordringsbilde for pasientforløp fra henvisning 
er mottatt til utskrivning fra sykehus

I første del av workshopen ble identifisert utfordringsbilde fra 
workshop 1 presentert, supplert og verifisert med deltagerne. En 
kortversjon av målbilde for fremtidige digitale pasienttjenester i 
nord ble også presentert og diskutert med deltagerne. 

2. Få innspill på omfanget av identifiserte utfordringer rundt 
timevisning på helsenorge.no

I del to av workshopen var det fokus på å diskuterte de syv 
største identifiserte utfordringene rundt timevisning på 
helsenorge.no med deltakerne. Formålet var å kartlegge 
omfanget av utfordringene både på klinikk-, avdelings- og 
foretaksnivå. 

I diskusjonen med deltagerne ble det også innhentet forslag på 
hvordan rutiner og praksis kan endres for å løse noen av de 
identifiserte utfordringene både mht. at timeavtaler skal vises 
riktig i portal, men også slik at man ivaretar hensiktsmessig 
arbeidsflyt.

3. Innhente forslag til hensiktsmessige prosesser ved innføring 
av nye digitale pasienttjenester i nord

Siste del ble benyttet til å få bedre innsikt i noen utvalgte 
delprosesser og få innspill til hvordan prosessene bør endres 
ved innføring av ny teknologi. 

Mange av temaene som skulle diskuteres er komplekse og for å 
sikre dyp nok innsikt ble ulike tema fordelt mellom de ulike 
foretakene.

Nordlandssykehuset: Betaling av timeavtale (prosessen fra 
behandler har fullført timen til pasient har betalt)

UNN: Håndtering av skjema i forkant, under og etter timeavtale

Finnmarkssykehuset: Betaling av timeavtale (prosessen fra 
behandler har fullført timen til pasient har betalt)

Helgelandssykehuset: Betaling av timeavtale (prosessen fra 
behandler har fullført timen til pasient har betalt)



PASIENTFORLØP FRA INNKALLING TIL TIMEAVTALE 
TIL UTSKRIVING FRA SYKEHUS 

Kartlegging av utfordringsbilde
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Utfordringsbilde: Fra innkalling til timeavtale til utskriving fra sykehus 

Pasient

Spesialist

Merkantil

Fastlege

Går til 
konsultasjon 
hos fastlege

Undersøkelse 
av pasient

Sykehus 
mottar og 
behandler 
henvisning

Sender time til 
pasient

Mottar 
timebrev

Ringer 
sykehuset for 
å bytte time

Møter til time 
hos spesialist

Sender 
henvisning til 
sykehus

Mottar telefon 
om timebytte*

Sender time til 
pasient

Mottar 
timebrev

Undersøker 
pasient og 
beslutter ny 
time

Sender time til 
pasient

Mottar 
timebrev

Mottar SMS 
varsel 24t før 
time

Betaler i 
skranken

Registerer 
ferdig 
oppgjørsbildet

Bestiller 
pasient-
transport i 
Nissy.

Oppretter time Booker om  time Oppretter ny time

This work by the VISUAL project is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Kort planleggingshorisont:
Flere av deltakerne i workshopene 
indikerer at de kun kan planlegge for 
ned mot 3 uker av gangen. Pasient får 
dermed vite om oppsatt time kort tid 
i forkant (muligens 10 dager før). Da 
er det stor sannsynlighet for at 
oppsatt time ikke passer for 
pasienten.

SMS-varsel sendes for tett opp 
mot time:
Ved at SMS-varsel sendes ut 24t 
før oppsatt time, vil pasient ikke 
kunne gi beskjed før frist for 
egenmeldingsfritak og sykehus 
får veldig kort varsel til å kunne 
fylle timen.

Mangler status på 
henvisning:
Behandling av 
henvisninger kan ta noe 
tid og dette medfører at 
pasientene ringer 
sykehuset for å få status. 

Ombooking av time er svært 
tidkrevende:
Det er en stor andel timer som 
bookes om både av pasienten selv og 
av sykehuset pga. endringer i 
arbeidsskjema. Hver ombooking kan 
ta fra 5 minutter for en enke ltime og 
opp mot flere timer for de mer 
komplekse timene. 

Telefon er pasientens eneste 
kommunikasjonskanal for ombooking av 
timer:
Telefoner medfører mange avbrytelser 
gjennom arbeidsdagen for de ansatte og kan 
medføre dårlig kvalitet på timebookingen. Tall 
fra Helse Vest viser at 20 % av telefonene 
omhandlet at pasienten ønsket å endre eller 
avlyse time

Sender ikke ut faktura ved ikke 
møtt med melding under 24t før
Det er stor variasjon på hvorvidt det 
sendes ut faktura til pasienter som 
gir beskjed om at de ikke kan 
komme til time når det er under 24 
timer til oppmøte. De ansatte 
ønsker å være serviceinnstilte.

SMS-numre i DIPS er av lav kvalitet:
Pasient blir spurt om mobilnummer 
hver gang de møter på poliklinikken, 
men likevel er det mange numre som 
er feil. Dette gjør at mye tid går med 
til å søke etter riktig telefonnummer 
og mange mottar ikke                        
SMS-varsel.

Tap av prioritet:
Det varierer stort 
om pasienten får 
beskjed om at de 
vil tape prioritet 
dersom de ikke 
velger å benytte 
timen. 

Høy kompleksitet rundt 
timebooking:
Koordinering med andre 
avdelinger, timer med 
forberedelser, timer med 
pasientreise mm. gjør at 
timebooking er 
tidkrevende og krever
en del lokalkunnskap

Ufullstendige 
opplysninger ved 
henvisning:
Mye tid går med på å 
innhente riktig 
pasientinformasjon

Registrering av oppgjørsbildet er 
tidkrevende:
Det er unødvendig komplisert å gjøre 
ferdig oppgjør. Det mangler enkle søk 
for prosedyrekoder og en må huske 
hvilke koder en skal legge inn. 

Mangler bekreftelse på 
gjennomført time:
Dersom pasient har frikort og får 
dekket reise, må pasient ha 
bekreftelse på timen. Dette mangler 
ofte og pasient ringer da sykehuset 
for å få bekreftelse i etterkant av 
timen.

Bestilling av pasientreise tar tid:
Når pasient kommer til skranken må 
pasientreise bestilles gjennom Nissy. 
Ofte er det også slik at behandler ikke 
har krysset av for drosje nødvendig 
og da må også behandler spørres 
igjen. Dette skjer mens pasient venter 
i skranken.

Innsjekk og 
utsjekk tar mye 
tid
Både innsjekk og 
utsjekk tar mye 
tid. Mye av 
grunnen er dårlig 
systemstøtte.



Manglende status og ufullstendige opplysninger ved 
henvisning 

• Deltakere fra foretakene uttrykker frustrasjon rundt ekstra arbeid rundt innhenting av manglende 
informasjon i forbindelse med henvisninger. Dette gjelder både informasjon fra fastlege og pasienten.

• Dette arbeidet medfører også at det blir forsinkelser i forbindelse med å behandle henvisninger.

• Pasienter ringer sykehuset for å finne ut av status på sin henvisning, noe som tar tid for personellet på 
sykehuset.
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Høy kompleksitet rundt booking og endring av timeavtale

• Booking og endring av timeavtaler tar mye tid og ofte er det kun ansatte på den enkelte klinikk som har nødvendig 
kunnskap for å booke timeavtalene.

• Mange timeavtaler har flere tiltak knyttet til seg og krever koordinering med flere avdelinger. 

• Det er også tidkrevende å koordinere timebookingen med pasientreiser. Spesielt i de tilfellene hvor pasienten er 
avhengig av fly, båt, bus etc. 

• Fra spørreundersøkelse gjennomført for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord 2016 fremkommer det at 70 % av 
de spurte som jobber med timebooking bruker mindre enn fem minutter på å booke de enkleste* timeavtalene mot 
11 % for de komplekse** timeavtalene.

• De mest komplekse timeavtalene kan ta flere timer å booke.

• Endring av timeavtaler viser seg å ta noe lengre tid en å booke en ny timeavtaler. 
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*      Med enkle timeavtaler menes timer som ikke krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.
**   Med komplekse timeavtaler menes timer som krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.



Endring av enkle* timeavtaler viser seg å ta noe lengre tid enn å 
booke en ny timeavtaler

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 
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Dette skyldes i hovedsak to grunner:

1. Timebøkene er fullbooket i nærmeste tid 
og det er vanskelig å finne et nytt 
tidspunkt for timeavtale med tilhørende 
tiltak

2. Pasienten som ringer for å endre timen 
har ofte gjort seg opp tanker om 
hvilken/hvilke dager som passer for 
timeavtalen

Tidsbruk for å booke og endre enkle timeavtaler i Helse Nord 
(185 respondenter)

* Med enkle timeavtaler menes timer som ikke krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.



Det er noe variasjon i tidsbruk mellom foretakene på å booke 
de enkleste* timeavtalene

15

Tidsbruk for å booke enkle timeavtaler på foretaksnivå
(185 respondenter)

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 
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Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN

Ved Finnmarkssykehuset 
svarer 71 % at de bruker 1-3 
minutter på å booke de 
enkleste timeavtalene mot 
55 %, 56 % og 66 % på de 
øvrige foretakene 

* Med enkle timeavtaler menes timer som ikke krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.



52 % svarer at de bruker mer enn 4 minutter på å planlegge enkle 
operasjoner mot 37 % for øvrige timeavtaler

16

17%

24%

22%

7%

19%

9%

2%
1%

5%

14%

29%

14%

33%

5%
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Timebooking øvrige timeavtaler Timebooking operasjonsplanlegging

Tidsbruk for å booke enkle timeavtaler – Operasjonsplanlegging vs øvrige timeavtaler
(21 respondenter for operasjonsplanlegging 185 respondenter for øvrige timeavtaler)

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 

* Med enkle timeavtaler menes timer som ikke krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.

Antall respondenter fra 
ansatte som jobber med 
operasjonsplanlegging er få. 
Dette gjør det vanskelig å 
trekke konklusjoner basert på 
dette.



Også for komplekse* timeavtaler går det med mer tid til å endre en 
timeavtale enn å booke en ny timeavtale 

11%

37%

33%

7%

4%
2% 2% 1%

3%

7%

34%
33%

11%

5%

2%
4%

1%
3%

mindre enn 5 5 til 10 11 til 20 21 til 30 31 til 40 41 til 50 51 til 60 > 60 >120

Antall minutter

Opprette kompleks time Endre kompleks time

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 

Tidsbruk for å booke og endre komplekse timeavtaler i Helse Nord 
(166 respondenter)

*Med komplekse timeavtaler menes timer som krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.



Det er noe variasjon i tidsbruk mellom foretakene på å booke 
komplekse* timeavtalene
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Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN

Ved UNN svarer 29 % at de 
bruker mer enn 20 minutter 
på å booke de komplekse 
timeavtalene mot 13 %, 14% 
og 16 % på de øvrige 
foretakene. 

Tidsbruk for å booke og endre komplekse timeavtaler på foretaksnivå
(166 respondenter)

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 

*Med komplekse timeavtaler menes timer som krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.



Det er kun små variasjoner i forhold til tidsbruk mellom 
operasjonsplanlegging og øvre timeavtaler ved komplekse* timer
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Tidsbruk for å booke komplekse timeavtaler – Operasjonsplanlegging vs øvrige timeavtaler
(19 respondenter for operasjonsplanlegging 166 respondenter for øvrige timeavtaler)

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 

*Med komplekse timeavtaler menes timer som krever koordinering av flere ressurser, på tvers av avdelinger osv.

Antall respondenter fra 
ansatte som jobber med 
operasjonsplanlegging er få. 
Dette gjør det vanskelig å 
trekke konklusjoner basert på 
dette.



Kompleksitet i samarbeid mellom poliklinikk og røntgen i 
forbindelse timeavtaler

• Det er store variasjon i arbeidsprosess, både mellom foretakene og internt i hvert foretak, for håndtering av 
timebooking hvor røntgentime er tilknyttet en poliklinisk time.

– Noen poliklinikker har tilgang til egne timebøker i Sectra slik at de kan booke timene selv

– Andre sender timeforespørsel til røntgen med foreslått tidspunkt. Ulempen med dette er at når 
timeforespørselen sendes til røntgen er allerede tilknyttet timeavtale i DIPS booket og timebrev gjerne sendt til 
pasient. Dersom det viser seg at foreslått tidspunkt ikke er ledig hos røntgen, må opprinnelig time hos 
poliklinikk kanselleres, ny time må settes opp og nytt timebrev sendes til pasient.

• Det er også stor variasjon i hvordan timebrev for røntgentimer sendes. 

– Samordning: Både poliklinikk og røntgen skriver ut brevene, men legger det i samme konvolutt som sendes 
pasienten

– Separat: Poliklinikk og røntgen sender brev i to forsendelser

– Inkludering: Informasjon om time hos røntgen legges inn i timebrevet i DIPS som sendes fra poliklinikk

• Timebrevet blir p.t. ikke lagret i Sectra. Dette betyr at det ikke vil være tilgjengelig på helsenorge.no.

• Ved at røntgentimene ikke opprettes i DIPS vil pasienter ikke kunne sende melding om bytte av time, da dette er 
basert på arbeidsflyt i DIPS.

• På grunn av egenskaper ved integrasjonen som utvikles mellom Sectra og DIPS vil timeavtaler fra Sectra ikke vises på 
helsnorge.no ved lansering.
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Kort planleggingshorisont for inntaksplanlegging

• Deltakerne i workshopene med foretakene indikerer at planleggingshorisonten noen ganger er så kort som 10-
14 dager

• Dette gjør inntaksplanleggingen meget krevende med tanke på å finne et tidspunkt som passer for både 
sykehus og pasient

• Ofte er årsak til kort planleggingshorisont at det ikke er kjent når behandlere er tilgjengelige. Dette kan 
skyldes at behandler ikke har levert oppdatert arbeidsskjema, men i noen tilfeller er det snakk om innleide 
ressurser fra andre foretak som ikke kan planlegge lengre frem i tid
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Planleggingshorisont

Utdrag fra DIPS indikerer at 
flesteparten av timene er 
planlagt innen neste 30 dager. 
Dette indikerer en kort 
planleggingshorisont.

I tillegg viser grafen at det er få 
tilfeller av planlagte 
konsultasjoner over 180 dager.

Datagrunnlaget er mai 2016 og 
inneholder om lag 100 000 
kontakter.
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Telefon er pasientens primære kommunikasjonskanal med 
foretakene

• P.t. opplever medisinsk servicepersonell mange avbrytelser gjennom arbeidsdagen ved at pasienter ringer for å endre 
sin timeavtale.

• Flere av deltakerne indikerer at de ikke blir ferdig med en timeendring før telefonen ringer på nytt. Mange av 
timeendringene blir halvferdige med notater på gullapper som senere legges inn i DIPS. Dette kan medføre dårlig 
kvalitet på timebookingen.

• Telefonavbrytelser gjennom arbeidsdagen medfører også økt tidsbruk per timebooking ved at medisinsk 
servicepersonell må logge seg inn og ut av pasient i DIPS dersom en ny pasient ringer før han/hun er ferdig med en 
timeavtale.

• I noen foretak informeres det om mulighet for å kommunisere med sykehuset pr epost. Dette gjelder i særlig grad 
Nordlandssykehuset. Selv om Nordlandssykehuset tydelig kommuniserer i sin informasjon at pasient ikke skal sende 
sensitiv informasjon i epost, så skjer dette. Nordlandssykehuset initierer aldri kontakt selv via epost.

• Pasientene har ofte utfordring med å komme gjennom til riktig klinikk. De prøver ofte flere telefonnumre fordi de ikke 
kommer gjennom. Ofte henger dette sammen med at noen klinikker/avdelinger har telefontid. Sentralbordet har også 
utfordring med å videresende dem til riktig plass. 
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SMS-varsel og mobilnummerkvalitet

SMS-varsel fungerer dårlig

• Det er i dag flere ulike SMS-varslingsløsninger i Helse Nord med varierende oppsett og stabilitet.

• I flere av foretakene benyttes det SMS-varsel som sendes ut 24 timer før oppsatt timeavtale (nå utvidet til 72 timer 
ved Nordlandssykehuset).

• Ikke-møtt gebyr utløses dersom pasient sier i fra at oppsatt time ikke passer når det er under 24 timer igjen til oppsatt 
timeavtale. SMS-varslene som i dag sendes ut med kun  1 dags varsel er dermed for kort tid for at pasient unngår ikke 
møtt gebyr.

• I et av foretakene er også SMS-varslingene satt opp slik at det sendes på alle kontakter som registreres i DIPS. I 
avdelinger hvor det er mye bruk av interne møter som karteam osv. fjerner de avkrysning for SMS-varsling i DIPS for å 
unngå at pasientene får SMS-varsel hvor de ikke skal møte. Dette medfører at pasientene heller ikke får varsling ved 
andre timer på sykehuset.

Varierende kvalitet på mobilnummer

• Det er meget varierende kvalitet på telefonnumrene som er lagret i DIPS. 

• Dette fører til at medisinsk servicepersonell bruker mye tid til å søke etter riktig telefonnummer til 
pasient, pårørende, ledsager m.m.
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Varierende praksis rundt utsending av ikke møtt gebyr og 
informasjon om tap av prioritet 
Ikke møtt gebyr

• Under workshopene med foretakene kom det fram at det er varierende praksis rundt utsending av ikke møtt gebyr. 
• Noen klinikker sender ikke møtt gebyr konsekvent dersom pasient ikke møter til timeavtale eller ikke gir beskjed om at 

time ikke passer innen 24 timer før timeavtale.
• Andre klinikker bruker skjønn når de vurderer om det skal sendes ikke møtt gebyr. Spesielt ble det nevnt at det blir 

brukt skjønn dersom timeavtalen er på en mandag og pasienten mottar SMS-varsel på en søndag. 
• Når pasientene mottar faktura for ikke møtt, kontaktes ofte sykehuset av pasienten som påstår at han/hun aldri har 

mottatt timebrevet.

Tap av prioritet

• Det er også varierende praksis rundt informasjon av tap av prioritet når pasient ringer for å endre en oppsatt 
timeavtale. I noen tilfeller blir det tydelig kommunisert fra sykehusets side at pasient ikke garanteres time innen 
oppsatt frist dersom time endres. I andre tilfeller blir ikke pasient gjort oppmerksom på at han/hun ved endring av 
time mister rettighet på timeavtale innen oppsatt frist.

Den generelle tilbakemelding fra workshopdeltakerne på begge områdene er at de ønsker å gi god service og synes derfor 
det er vanskelig å utstede gebyr og å opplyse pasienten om at han/hun vil komme lengre bak i køen ved en timeendring. 
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Det går mye tid med til å bistå pasient med innsjekk på sykehus

• Deltakerne i workshopen indikerer at det går mye tid med til å bistå pasient med innsjekk i forbindelse med en 
timeavtale

• I noen tilfeller har pasient fått beskjed om å henvende seg i resepsjon/skranke ved oppmøte, selv om dette ikke er 
nødvendig 

• Mye tid går med til å besvare spørsmål pasienten har i forbindelse med timeavtale, innhenting av eventuelle skjema 
og få pasienten til behandlingsrom
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43 % av respondentene svarer at de benytter mer enn 5 
minutter på å bistå pasient med innsjekk
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Estimert tid til å bistå en pasient med innsjekk* på foretaksnivå
(114 respondenter)

*Med innsjekk menes tiden som går med til å registrere oppmøte av pasient, mottak av evt. pasientskjema, henvise pasient til behandlingsrom etc.

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 

Ved Nordlandssykehuset
svarer 49 % at de bruker mer 
enn 5 minutter på å bistå en 
pasient med innsjekk mot 38 
%, 41 % og 41 % på de øvrige 
foretakene. 



Utsjekk er tilkrevende og medfører kø i skrankene

• Det kan ta lang tid å ferdigstille betalingsunderlag for pasient. Årsaken er at utbetalingsbildet i DIPS er vanskelig å fylle
ut og  søk fungerer dårlig

• Det er også stor variasjon i hvordan registrering av utbetalingsbildet foregår. I noen foretak er det i stor grad 
behandlerne selv som gjennomfører registreringen, noen steder er det laget kladdeark i DIPS og andre steder fylles 
det ut på papir som pasienten selv tar med seg til skranken

• I forhold til pasientreiser hender det ofte at pasient hevder at de har rett på å få transport dekket, mens det er ikke 
registrert fra behandler sin side

• Dersom en pasient skal ha bestilt pasientreiser i skranken kan dette ta lang tid pga. registrering i Nissy (Nasjonalt 
informasjonssystem for pasientreiser)
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56 % av respondentene svarer at de benytter mer enn 5 
minutter på å bistå pasient med utsjekk
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Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN

Estimert tid til å bistå en pasient med utsjekk* på foretaksnivå
(109 respondenter)

*Med utsjekk menes tiden som går med på å motta betaling fra pasient, sette opp ny timeavtale, besvare evt. praktiske spørsmål fra pasienten?

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 

Ved Nordlandssykehuset
svarer 66 % at de bruker mer 
enn 5 minutter på å bistå en 
pasient med utsjekk mot 50 
%, 55 % og 55 % på de øvrige 
foretakene. 



Mangler ved digitalisering av timebrev skaper dårlig kvalitet

• Selv der hvor HOS-løpet er gjennomført blir det fremdeles lagt ved vedlegg manuelt til timebrevene før de sendes ut, 
papirvedlegg.

• Alle papirvedlegg vil ikke være synlig på nett eller i dokumentasjonen i DIPS.

• I Sectra lagres ikke timebrevet noe som medfører at timebrevet ikke vil kunne overføres til helsenorge.no.

• Header og footer fra brevmalen kommer ikke med på timebrevene fra DIPS dersom det åpnes i Personlig Helsearkiv på 
helsenorge.no. 

• Det er stor variasjon i innhold og kvalitet på papirvedleggene.
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Det er fremdeles mange vedlegg til timebrev som ikke vil være 
tilgjengelig for pasient ved lansering av timevisning i portal
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Antall vedlegg i snitt per timebrev på foretaksnivå

Finnmarkssykehuset og UNN 
hadde ikke gjennomført HOS-
løp trinn 2 da undersøkelsen 
ble gjennomført.

Ved Finnmarkssykehuset 
svarte over 29 % at de legger 
ved fire eller flere vedlegg i 
snitt per timebrev.

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 



Eksempler på vedlegg til innleggelsesbrev ved UNN

InformasjonsfolderRegistreringsskjema

InformasjonsbrevPasientrettigheter

.

Over 126* ulike vedlegg til 
innleggelsesbrev per mars 
2016. Dette er før HOS-løpet 
er gjennomført hos UNN.126

*Antall vedlegg inkluderer ikke  vedlegg fra klinikkene Diagnostikk klinikk, Hjerte- og lungeklinikk, 
Nevro- , ortopedi og rehabiliteringsklinikken og psykisk helse og rus klinikk. Antallet inkluderer heller 
ikke alle avdelinger ved den enkelte klinikk.
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UTFORDRINGSBILDE I FORBINDELSE MED VISNING 
AV TIMEAVTALER PÅ HELSENORGE.NO

Kartlegging av 
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Timeavtaler kan bli feil eller ikke bli vist i 
portalen dersom:

1. Timer etterregistreres

2. Det gjøres manuelle redigeringer i timebrevene 

3. Viktig informasjon i forbindelse med timeavtale legges ved som vedlegg til 
timebrev og ikke registreres direkte i DIPS

4. Timer blir booket til vilkårlig klokkeslett for å sette av plass til pasienten, 
hvor tidspunktet blir besluttet senere

5. Timer hvor pasient ikke skal møte opp på behandlingsted/avdelingen og 
timen ikke blir registrert som indirekte pasientkontakt

6. Røntgentimer bookes i Sectra 

7. Tentative timer/timer som er «holdt av» legges inn i DIPS som endelige 
timer
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1. Timer vil ikke vises i portalen ved etterregistrering i DIPS

Situasjon:

I flere av helseforetakene etterregistreres timeavtaler i DIPS. Dette gjelder spesielt innen psykiatrien. I noen tilfeller er det snakk om 
etterregistrering av timeavtaler som blir booket på ambulerende oppdrag som blir registrert i DIPS når behandler er tilbake og har tilgang 
til DIPS.  I andre tilfeller etterregistreres timeavtalene etter at timeavtalene er gjennomført. 

Konsekvens:

Dette vil føre til at pasient:

• Ikke får sett sin timeavtale i portal

• Ikke vil få varsler om time

Omfang:

Gjelder i hovedsak i psykiatrien. Det er noe variasjon i hvor utbredt dette er i det enkelte foretak, men forekommer i mindre eller større 
grad i psykiatriene i samtlige foretak.

Mulig løsning:

Må løftes til ledernivå som sørger for at timer registreres i DIPS når time besluttes gjennomført.
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2. Timer kan vises feil eller gi ufullstendig informasjon i portalen dersom 
det gjøres manuelle redigeringer i timebrevene 

Situasjon:

Samtlige av helseforetakene rapporterer tilfeller av informasjon som blir endret manuelt i timebrevene. Eks. oppmøtetid, 
navn på behandler, forberedelser til time m.m.

Konsekvens:

All informasjon som endres manuelt i timebrevene og ikke direkte i DIPS vil ikke være synlig for pasient i portal. Flere 
pasienter vil derfor ikke motta viktig informasjon om oppmøtetidspunkt, forberedelser til time m.m.

Omfang:

Over 50 % av 158 respondenter i foretakene bekrefter i spørreundersøkelse gjennomført i delprosjekt TIMER at de gjør 
manuelle endringer i timebrevene.

Mulig løsning:

• En del av informasjonen som i dag legges manuelt inn i timebrevene må legges inn som fraser.

• Dersom tiltak settes opp i forkant av timeavtale til lege må det innarbeides rutine for at en alltid oppdaterer 
oppmøtetidspunkt.
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Redigerer dere oppmøtetidspunkt, navn på behandler etc. manuelt i
timebrevene?*
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* Basert på 158 svar

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 
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Eksempler på hva som redigeres manuelt i timebrevene

• Oppmøtetidspunkt

• Oppmøtested

• Navn på behandler

• Fjerner navn på behandler

• Dersom det er flere behandlere pasient skal møte skrives dette manuelt i timebrevet

• Plan for hva pasienten skal gjennom når han/hun kommer til sykehus/klinikk

• Opplysninger om forberedelser til time (blodprøver, fasting m.m.)

• Hvem som skal møte (pasient, pårørende eller kommunalt hjelpeapparat)

• Pasient informeres om samkjøring og time hos røntgen

• Dersom pasient får time hos sykepleier i tillegg til legetime skrives dette manuelt inn i timebrevet

• Åpningstid og kontaktinformasjon til kontoret
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3. Timer kan vises feil eller gi ufullstendig informasjon i portalen dersom 
viktig informasjon legges som vedlegg til timebrevet

39

Situasjon:

I samtlige helseforetak legges det fortsatt ved flere papirvedlegg til timebrevene som sendes til pasient per post. Mange av disse 
vedleggene inneholder viktig informasjon om forberedelse til time, tiltak i forkant av timeavtale m.m. 

Konsekvens:

Ved lansering av timeavtale på helsenorge.no er det kun selve timebrevet som vil være tilgjengelig i portal. Mao. informasjon som er 
lagret i DIPS. Det vil si at all informasjon som i dag legges ved timebrevene som vedlegg og som registreres i DIPS vil ikke være synlig for 
pasient i portal.

Omfang:

Dette gjelder samtlige helseforetak i Helse Nord, men det er noe variasjon på antall vedlegg som legges ved timebrevene. (Se oversikt 
neste slide)

Mulig løsning:

I første omgang kan vedleggene legges inn i DIPS som PDF-vedlegg slik at de vil være synlige i timebrevet på helsenorge.no. På sikt er det 
ønskelig å få all informasjon som p.t. legges ved timebrevene inn som strukturert data i journal slik at det kan vises for pasient i portal.



Det er fremdeles mange vedlegg til timebrev som ikke vil være tilgjengelig 
for pasient ved lansering av timevisning i portal
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Antall vedlegg i snitt per timebrev på foretaksnivå

Finnmarkssykehuset og UNN 
hadde ikke gjennomført HOS-
løp trinn 2 da undersøkelsen 
ble gjennomført.

Ved Finnmarkssykehuset 
svarte over 29 % at de legger 
ved fire eller flere vedlegg i 
snitt per timebrev.

Kilde: Questback for prosjektet Digitale pasienttjenester i nord gjennomført i april-mai 2016. Besvart av Nordlandssykehuset, UNN, 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 



5. Timer kan vises feil eller gi ufullstendig informasjon i portalen dersom 
indirekte pasientkontakt ikke benyttes i de tilfellene pasient ikke skal møte 
på sykehus:

Situasjon:

I noen situasjoner vil det ikke benyttes indirekte pasientkontakt selv om pasient ikke skal møte på sykehuset. Dette kan være 
konsultasjoner på skole, PP-tjeneste eller ved bruk av videokonferanse. 

Konsekvens:

I disse tilfellene vil timeavtalene vises som timer på sykehuset.

Omfang:

Det er få og spesielle tilfeller

Mulig løsning:

- Godkjenne at dette skjer og sørge for at en benytter lokalisering annet sted. Dette vil da vises under sykehusnavn på 
timeavtalen. 

- Muligheter til å lage en egen lokalisering for videkonferansetimer med oppkoblingsinnstillinger.
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6. Røntgentimer som bookes i Sectra vil ikke vises i portal

Situasjon:

Til tross for at FIKS-prosjektet får utviklet en integrasjon som vil overføre røntgentimer til DIPS bekrefter DIPS at disse 
kontaktene ikke vil kunne vises på helsenorge.no

Konsekvens og omfang:

Ingen røntgentimer vil kunne vises på helsenorge.no ved lansering

Mulig løsning:

• Legge tydelig melding på helsenorge.no som forklarer at røntgentimer ikke vil vises (kort sikt)

• Utvikle egen integrasjon fra Sectra til helsenorge.no (lengre sikt) eller starte arbeid med å sørge for at DIPS blir master 
for timebooking.
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7. Tentative timer/timer som er «holdt av» legges inn i DIPS som endelige 
timer

Situasjon:

I flere tilfeller er det aktuelt å holde av en time til pasient inntil andre ressurser, kjedede timer ol. er avklart. Når timen 
holdes av blir timen booket i DIPS inntil den eventuelt flyttes eller kanselleres. 

Konsekvens:

I disse tilfellene vil avsatt time bli synlig for pasient på helsenorge.no og pasient vil motta varsel om at han/hun har fått 
tildelt time. Dersom timen endres til et nytt tidspunkt vil pasient få et nytt tidspunkt i portal sammen med et nytt varsel om 
timeavtale. Dette kan føre til misforståelser rundt tidspunkt for timeavtale og unødvendige henvendelser fra pasienter som 
mottar flere og ulike varsler om timeavtale.

Omfang:

I alle foretak, men usikkert omfang

Mulig løsning:

Her må en benytte «administrativ merknad» i timebok og legge inn NPR-nummer i kommentaren. En må ikke legge inn 
virkelige timer.
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