
Samhandling i et pasient/pårørendeperspektiv 



Bakgrunn 

• Kronisk syk sønn 

• Akutte livstruende hendelser 

• Langvarige perioder med alvorlig forverring av sykdom - livstruende 

• Store informasjonsmengder der journalens svakheter – eller kulturens 

håndtering av informasjon – har kommet til syne 

• Min rolle var å være frisk observatør, levende journal og prosjektleder 

for min sønn gjennom 24 år 

 

Et mål var å gjøre   

sykdom til en minst mulig del av livet lengst mulig 

 



VERKTØY FOR HVEM? 



Realitetene slik jeg ser det 

Kvalitet har ofte en sammenheng med volum 

• St. Olavs Hospital har ca 230 000 polikliniske konsultasjoner pr år 

• Sør Trøndelag har kommuner med under 1000 innbyggere 

Overgangen mellom nivåene handler ofte om faser i 

sykdommen der graden av behov for høyspesialisert 

medisin og pleie endres men det er fortsatt det samme 
mennesket  

Pasient/pårørende besitter ofte større kompetanse enn 

primærhelsetjenesten, og må ta ansvar, men blir ”avspist” 

med mangelfull informasjon  

Uvisst om det er system eller kultur som ikke er tilpasset 

behovene 



Tilgjengelighet på relevant informasjon – 

uavhengig av nivå 

Gjenspeiler form, lagring og presentasjon av 

data den vekt det tillegges i behandling? 

• Tilgjengelighet av viktig informasjon? 

• Historikk? 

• Den enkelte pasient sin ”personlige 

signatur”? 

• Søkeord - markert tekst? 

 

 



Møtepunkter 

Spesialisthelsetjenesten reduserer antall 

møtepunkter mellom pasient og 

helsevesen 

 

Primærhelsetjenesten stimulerer til flest 

mulig møter 

 



Mitt behov som bruker 

Uavhengig av hvilket nivå jeg befinner meg: 

• Relevant informasjon må være lett tilgjengelig for behandlende 

lege og andre i behandlingsteamet og pasient/pårørende 

 

• Min tilgang til informasjon og muligheten til å nå frem i 

behandlingssystemet må gjenspeile ansvaret jeg har for eget liv 

og helse 

 

• I et prioriteringsperspektiv – og folkehelseperspektiv - håper jeg 

”min side” blir et godt verktøy for min trygghet, og hjelper meg 

å holde fokus på det jeg kan gjøre for egen helse 



Mitt store ønske er at 

journalens primærmål er 

å være et godt verktøy for 

behandlende lege, 

pasient og pleiepersonell 

- deretter et juridisk 

dokument 

I 



Mitt store ønske er at journalens 

primærmål er å være et godt 

verktøy for behandlende lege, 

pasient og pleiepersonell - 

deretter et juridisk dokument 


