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Utfordringer i helsesektoren

• Kapasitet
• Kvalitet
• Effektivitet

• Hvordan skal IKT 
hjelpe oss å løse 
disse utfordringene?



IKT for samhandling i 
helsesektoren  - status
• Fragmentert, få sammenhengende forløp
• Elektroniske meldinger langsom utbredelse

– Mange meldingstyper er ikke realisert
– Lite volum på sendte meldinger

• Utfordringer for kvalitet og sikkerhet
• eResept og kjernejournal - et stykke fram 



Meldingsløftet 
• Mange uavhengige aktører
• Adressering henger etter
• Komplekse løsninger for sikkerhet
• Krav til oppfølging
• Legekontorene ofte overlatt til seg selv – og stor 

variasjon mellom legekontor mht organisering
• Krav til nasjonal samordning og nasjonale standarder
• Hvordan sikre utbredelse til 430 kommuner?

Mange av disse forhold gjelder uansett valg av teknisk 
løsning for samhandling



Korleis handterer ein utfordringsbildet lokalt ?

• Bruker eksisterande samhandlingsstruktur
– 22 kommunar inndelt i 4 samarbeidsutval 

inndelt etter naturlege samarbeidsområder.



Toppleiarmøtet

Lokale avtaler/rutiner, underutvalg, prosjekt, fagråd, nettverk, 
hospiteringsavtalar, praksiskonsulentordning, forskingssamarbeid, mv
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Både nasjonale, regionale og lokale

utfordringar 

Utrednings og 
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Kommuneinndeling 
samarbeidsstruktur
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Aktiviteter i samhandlingen med kommunene:
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Felles grunnlagsdokument 
mellom sjukehus og kommunar

- Del I Felles prinsipp, strategiske grep 
• Utvikling av en felles infrastruktur der det er formålstjeneleg.
• ”Partane har kvar for seg og saman ansvar for å legge til rette for elektronisk 

samhandling slik nasjonale føringar legg opp til”.

- Del II handlingsplan
- Det skjer no ei operasjonalisering i en handlingsplan der IKT inngår.
- Begynner med å utarbeide hovedforløp for kronisk sjuke pasientar.



Samhandling krever informasjon
• Informasjon om den enkelte pasient 

• Kritisk!

• Informasjon med pasient / pårørende som målgruppe 
• Stort potensiale!

• Informasjon mellom fagfolk, på systemnivå
• Øker i omfang og betydning!

• Styringsinformasjon 
• Nødvendig!



IKT sine bidrag til handlingsplanen
• Tre fokusområder

– Bruken av elektroniske meldinger 
– Videokonferanse og 

telemedisin
– Pasienten som ressurs



1.Elektroniske meldinger

• Nødvendig på kort og mellomlang sikt!
• Opprettholde trykket på programmet
• Opprettholde god dialog med 

Meldingsløftet i kommunen og 
legekontorer

• Opprettholde trykket på leverandører
• Avhengig av at mye gjøres nasjonalt!



2. Telemedisin og 
videokonferanser
• Stort potensiale 
• Etablerte løsninger 

videreutvikles
– Teleslag
– Telemedisinsk poliklinikk

• Redusere pasientreiser
• Lokalmedisinske sentre og 

småsykehus



3. Pasienten som ressurs

• Generell informasjon 
med pasient og 
pårørende som 
målgruppe

• Informasjon til pasient 
og pårørende

• Den aktive pasient



Meldingsløftet? Kjernejournal?

Helseportal?

En samlet 
strategi for 
informasjons- 
deling i  
Helse-Norge  

Nasjonale tiltak for å nå målene



Nasjonalt, på kort sikt
• Oppretthold presset på Meldingsløftet nasjonalt! – 

mange tiltak er på rett vei... 
• Styrke KITH / Hdir sin rolle som nasjonal samordner
• Tydelige ansvarsforhold til partene
• Vurdere virkemidler 
• Etablere tydelig forvaltning nasjonalt



Hva ser vi i krystallkulen

• IKT-løsninger som understøtter helhetlige pasientforløp
• En nasjonal strategi for informasjonsdeling i Helse-Norge

– med ressurser og virkemidler for realisering
– Noe sendes, noe hentes, tydelige ansvar, sikkerhet ivaretatt

• Pasienten deltar med sine ressurser i behandlingen 
• Omsorgsteknologi tatt i bruk

– I samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste 

• Teknologi som støtter samhandling er integrert i verktøy til 
helsepersonell

• Helsearbeidere på alle nivå har kunnskap og kompetanse 
som gjør at IKT-løsninger utnyttes



Takk for oppmerksomheten!

Eva M. Møller, 
eva.moller@helse-bergen.no

Magne Høgelid, 
magne.hogelid@helse-bergen.no
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