
 

Vedlegg 3:  
 
Fremtidige tjenester som ikke omfattes av denne saken, men som representerer en 
videre utvikling av samhandlingen med pasienter. 
 
Digitale brev og varsler 
Digitalt (sentralisert) innkallingsbrev vil heve kvaliteten for mottaker ved at brev og 
vedlegg standardiseres. Informasjonssikkerheten styrkes ved å redusere muligheten for 
brev på avveie. Helse Nord sender i dag minst 1 mill. pasientbrev i året. Vurderinger viser 
at dette gir mulighet for betydelig effektivisering for foretakene ved å sentralisere 
utsending av brevene, både digitalt og på papir. Med sentral utsendelse menes her 
utsendelse via helsenorge.no og/eller DIFI (eBoks, Digipost). Digitalt innkallingsbrev 
forutsetter at pasienten får varsel om brevet. Digitalt innkallingsbrev bør ha mulighet for 
digital tilbakemelding (skjema), men store deler av denne tjenesten kan realiseres uten 
dette. Styret i Helse Nord RHF har tidligere vært tydelig på at Helse Nords tjenester også 
skal ivareta de av våre pasienter som ikke har digital kompetanse.  Det vil fortsatt være 
slik at de pasienter som ikke benytter tjenester på helsenorge vil motta et fysisk brev i 
posten slik som tidligere.  Dog ikke avsendt direkte fra sykehuset, men skrevet ut og lagt i 
konvolutt av eksterne leverandører. 
 
Varsling og påminning om timer inngår i en helhetlig digital pasienttjeneste. I første 
omgang vil det være enkle varsel, men for å kunne hente ut gevinstene av en digital 
timeløsning fullt ut, må det også implementeres intelligente varsel med påminning om 
spesifikke forberedelser, skreddersydde tidspunkt for påminnelser osv. Prosjektet 
sentral digital brevløsning og timevarsel er beregnet å koste totalt 44,9 mill. Ved full 
realisering har tjenesten et gevinstpotensial på 40 mill i året (vedlegg 3).  
 
Utviklingen legger grunnlaget for fremtidige nye tjenester som timebooking, digitale 
skjema og samhandlingsarena.  
 
 
Timebooking  
Helsevesenet bruker store ressurser på å booke og ombooke timer. I 2015 var det hele 
15,7% av pasientene i Helse Nord som ikke møtte til timen (vedlegg 2). Det er store 
gevinster ved å automatisere prosessen ved timebooking, samtidig som pasienter vil 
oppfatte tjenesten som mer fleksibel og tidsriktig. Det antas at inntil 80% av timene er så 
enkle at pasienten selv kan ombooke timen. Dette forutsetter imidlertid bedre 
registreringsprosesser og DIPS Arena. Ombooking av time gjøres i pilot i Helse Vest nå. 
Pasienter med «åpen henvisning» kan også booke den første timen selv. Strukturering av 
timene slik at de kan bookes av pasienten gjør det også mulig med automatisk 
timegenerering. På kort sikt vil automatisk generering være enkel uten mye logikk, men 
på sikt kan en også benytte mer avanserte modeller for å optimalisere timebooking 
basert på for eksempel prioritet, reisekostnader og ressurssituasjon på foretaket. 
Automatisert booking bør gjøres stegvis: der første steg er enkle timeavtaler med 
halvautomatiske løsninger som beslutningsstøtte for medisinsk servicepersonell. Dette 
kan redusere tiden som brukes på timebooking, samtidig som de automatiske prosessene 
kvalitetssikres av den faglige ekspertisen. Utvikling av automatisert booking koster om 
lag 50 mill med et gevinstpotensial ved full realisering omlag 56 mill pr år. Pasientens 

 

 



egen timebooking av timer forutsetter at innkallingsbrevet er digitalisert og at varsling er 
innført.   Timebooking er en naturlig videreføring av timevisning men kan først realiseres 
etter at innføring av DIPS Arena er ferdigstilt med tilhørende gode og effektive 
innkallingsprosesser.  Hovedårsaken er at timeboking krever rekvirering av en rekke 
samtidige tjenester på sykehus og hvor nødvendig system støtte levers som en del av 
Dips Arena.    
 
Realisering av elektronisk booking er ikke tatt med i de investeringsbehov skissert i 
denne saken. 
 
Digitale skjema 
I dag fyller pasienten ut de fleste skjema på papir, før de punches eller scannes inn i 
foretakene. Dette er tidkrevende, manuelle prosesser som kan føre til feil. Scannede data 
har også liten gjenbruksverdi. Det foregår et nasjonalt arbeid (prosjekt i DIS) med 
utvikling av digitale skjema der Helse Midt piloterer kvalitetsskjema (PROM/PREM). 
Utover disse, er det behov for skjema som sendes ut sammen med innkallingsbrev, 
skjema til forskningsformål, scoringsskjema og pasientens egne registreringer og 
rapporteringer. Digitale skjema kan genereres lokalt eller nasjonalt og bør sendes ut med 
så mye pre-utfylt informasjon som mulig. Utsending så vel som lagring må tilfredsstille 
kravene til behandling av sensitive data. Kvalitetsavdelingen i HN-RHF har ansvar for 
dette arbeidet og utarbeider kravspesifikasjon for digitale skjema i Helse Nord.   Digitale 
skjema er foreløpig ikke estimert men representerer en nødvendig videreutvikling av 
den digitale samhandlingen med pasientene.  Realisering av løsning for digitale skjema 
ivaretas som en del av kvalitetsstrategien og således innfor det tidsrommet som denne 
styresaken omfatter.  
 
Samhandlingsarena 
Helsesektoren har store utfordringer med å koordinere behandling og oppfølging av 
pasienter. Samarbeid på tvers av helsetjenestenivåene foregår på tross av, og ikke på 
grunn av, teknologisk støtte. Helsepersonell rapporterer om mye tid som går med til å 
finne informasjon, dobbeltføring og dokumentasjon. Disse behovene har vært utredet og 
løsninger er foreslått i flere prosjekter regionalt og nasjonalt. DIS prosjektet har vurdert 
ulike konseptretninger for samhandlingsarena og Direktoratet for e-helse har utarbeidet 
en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi. Konklusjonen fra disse studiene er 
at det ikke finnes ferdig utviklede løsninger som fullt ut dekker identifiserte behov.  
 
Samhandlingsarena er en digital samhandlingsløsning som understøtter tverrfaglig 
samarbeid i team mellom ansatte på sykehus, primærleger og ansatte i 
kommunehelsetjenesten, hvor pasienten kan være en aktiv partner i teamet. Løsningen 
skal være egnet for langvarige og komplekse forløp. Teamet samarbeider om en felles 
behandlingsplan, deler informasjon og har dialog. Løsningen må fungere selv om en av 
partene i teamet ikke er aktiv. Teamet har behov for oversikt, historikk og status i 
pasientforløpet. De har behov for å vite hvilke andre behandlere som er involvert i 
oppfølging og behandling, dele informasjon og kunne opprette dialog med en eller flere i 
teamet.  De ønsker å samarbeide om en felles behandlingsplan med utgangspunkt i 
pasientens mål, planlegge og koordinere aktiviteter. De har også behov for å bli varslet 
ved hendelser. 
 

 



Plan for realisering av en digital samhandlingsarena har som ambisjon å starte med 
utprøving av en regional minimumsløsning som et ledd i utvikling av en nasjonal løsning. 
Konseptarbeidet må ferdigstilles. En «fullverdig» og skalerbar samhandlingsarena 
forutsetter gjenbruk av felleskomponenter som er utviklet eller skal utvikles nasjonalt.  
 
Av disse prosjektene er det utvikling av samhandlingsarena som har størst usikkerhet.  
Det er imidlertid ønskelig å videreutvikle gevinstestimatene basert på de 
forskningsresultater som publiseres i regi av Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) 
(og PACT-prosjektet) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF knyttet til reduksjon av 
mortalitet og re-innleggelser. Det foreslås derfor at videreføring av de digitale 
pasienttjenester i Helse Nord konkretiserer kostnadsestimatene rundt realisering av 
samhandlingsarena, i samarbeid med Direktoratet for e-helse og PSHT/PACT prosjektet 
ved UNN HF.  Eventuelle investeringsbehov som følge av Digital Samhandlingsarena vil 
da fremkomme som innspill til langsiktig investeringsplan 2019.  
 
 

 

 


