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Vårt utgangspunkt

• Pasientautonomi

• Et personlig helsevesen

• Ressursbruk
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Hvor trengs politisk oppmerksomhet?

1. Helse og behandlingsinformasjon

2. Valg og kvalitetsdata

3. Selvbetjening og dialog

4. Pasientsamfunn på nett

5. Deltakelse i forskning

6. Tilgang til journalen



Norge har gode forutsetninger

• God bredbåndsdekning

• Mange på nett, også eldre

• Offentlige tjenester på nett

• Helse på nett øker og er ønsket 

• EPJ innført i alle ledd

• Spredt befolkning



• Informasjonsjungel

• Varierende kvalitet

• Flere offentlige kilder, men; 

• lite synlige  

• lite samkjørte 

1. Helseinformasjon 



Hva gjør andre land?



Anbefaling: Helseinformasjon 

• Det offentlige bør tilby en oppdatert kunnskapsbase 

med helse- og sykdomsinformasjon

• Gratis, åpen, lett å finne frem i



2. Valg og kvalitetsdata

• Pasienter kan velge fastlege og sykehus

• Lite og for generell data om 

• kvalitet 

• pasienterfaringer

• Manglende åpenhet om tilbud







Anbefaling: Valg og kvalitet 

Innhent og tilby samlet data knyttet til 

behandlingssted:

• kvalitetsdata 

• pasienterfaringer



3. Selvbetjening og dialog
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• Pasienter ønsker bedre tigjengelighet

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt 

• Mangler insentiver for bruk 



Hva er mulig i dag?



Anbefaling: Selvbetjening og dialog

• Still krav om når selvbetjening og 

e-konsultasjon skal være et tilbud for alle

• Øk taksten for e-konsultasjon



4. Pasientsamfunn på nett
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• Pasienter utveksler helseinformasjon på 

nett

• Manglende kontroll på sensitive 

opplysninger







Anbefaling: Pasientsamfunn på nett

• Opprett sikre fora for pasientnettverk 

• Definer modereringsansvar til kompetansemiljøer 



5. Pasientens deltakelse i forskning

• Pasientdata er grunnlag for klinisk 

forskning

• Deltakelse er basert på tillit og 

samtykke
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Anbefaling: Deltakelse i forskning

Opprett nettløsning for:

• samtykkeforvaltning for forskning 

• reservasjonsforvaltning for kvalitetsregistre





Hvorfor pasientjournalen på nett?

• Pasientrettighet

• Folk ønsker det 

• Regjeringen har meldt det



Pasientenes muligheter

• Forstå og delta

• Samhandle med helsevesenet

• Kontrollere og kvalitetssikre data



Langvarige sykes spesielle behov

• Deltakelse og egenomsorg

• Pasientjournalen

• Egenjournal



Helsevesenets behov

• Økt press

• Pasientenes ressurser kan hjelpe



Andre lands erfaringer



• Pasientinnsyn i loggen

• Kunne hindre innsyn i journalen

• Desentralisert lagring

Hvordan styrke personvernet?



Uønsket press om utlevering

• NAV 

• Politi 

• Forskning 

• Familie 

• Arbeidsgiver

• Forsikring

• …



Hvordan redusere presset?

• Kun for pasienter som ønsker

• Mulig tidsbegrensning

• Deling mellom pasient og behandler

• Databehandlingsansvar hos virksomhetene



Hvordan tilgjengeliggjøre?

• Trinn for trinn 

• Involver pasientene 



Hva bør vi få se først?

• Medisinoversikt

• Henvisninger

• Epikriser

• Prøvesvar

• Kontaktpunkter

• Personalia

• Loggen



Etabler en norsk helseportal

Foto: fotoboksen.vgb.no

Med:

• Oppdatert kunnskapsbase 

• Kvalitetsdata og pasienterfaringer 

• Innsyn i pasientjournal

• Sikre dialogtjenester 

• Sikre fora for pasientnettverk 

• Samtykke- og reservasjonsforvaltning



Hvordan realisere?

• Politisk  vilje

• Nasjonal plan med budsjett

• Tydelig rollefordeling



Takk!
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