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Helseportal – hvor skal vi?
Roar Olsen, avdelingsdirektør, divisjon eHelse og IT, Helsedirektoratet
HelsIT, 29. sept 2011
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Innhold

• Status for Helsenorge.no

• Målbilde- og strategiprosess

• Nå-situasjonen

• Hva skal portalen være for hvem ?
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Om helsenorge.no

• Helsenorge.no skal være en nasjonal 

veiviser til helsetjenesten på nett

• Første versjon Helsenorge.no ble lansert i en første versjon 15. juni 
2011. Den skal bygges ut gradvis med innhold og tjenester

• Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren, som er 
med på å sørge for oppdatering og faglig kvalitet

• Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør og har ansvar for utvikling, 
drift og forvaltning.
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Besøkstall – i snitt ca 10 000 besøkende pr uke
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Tilbakemeldinger så langt

• Ikke så mye nytt - nok en statlig lenkesamling…

• Bedre kvalitet og struktur på faglige artikler

• Print og søk kan bli bedre

• For lav nynorskandel

• Endelig en felles og samlende offentlig portal for 
helsetjenesten.
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Målbilde- og strategiprosessen må sikre innspill fra brukere 
og interessenter

Målbilde

Interessentstyrte drivere

Brukersentrisk –
Hvordan?
-Bloggside på 
helseportalen som 
inviterer til åpen debatt 
og innspill

Interessenter – Hvordan? 
Møtevirksomhet med interne og 
eksterne referansegrupper som 
representerer brukere, pasienter, 

behandlere, helsetjeneste og 
leverandører

Helsepolitiske mål og 
strategiske føringer
-Hvordan? Analyse av 
Nasjonal helse- og 
omsorgsplan/samhandlings
reformens mål – og 
hvordan helsenorge.no kan 
understøtte måloppnåelse
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Tidsplan og faser i strategiprosjektet

Analysere 
nåsituasjon og 
helsepolitiske mål

Strategiske 
veivalg og 
prioritering

Definere målbilde 
og tiltaksliste

Styringsgruppe og 
beslutning

sept. 2011 sept. – okt. 2011 okt. – nov. 2011 nov. – des. 2011 des. 2011

> Rammer for 
prosessen

> Vi får en 
”bruttoliste” over 
mulighetsområder. I 
denne fasen tenker vi 
ikke begrensing

Handlingsplan og 
veikart

> Tiltakslisten blir 
tydeligere og mer 
spisset 

> Tiltakslisten blir 
prioritert ift kriterier

> Veikart utarbeides > Målbilde, handlingsplan 
og veikart besluttes av 
styingsgruppen

Lytte til råd fra våre referansegrupper

Blogg – åpen linje inn til strategiprosjektet
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Innhold

• Status for Helsenorge.no

• Målbilde- og strategiprosess

• Nå-situasjonen

• Hva skal portalen være for hvem ?
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Det er et stort utvalg av offentlige og private portaler med 
informasjon og tjenester, noen eks:
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Private portaler tilbyr i stor grad mer tilgjengelig informasjon og 
tjenester enn de offentlige sett fra et brukerperspektiv

• Private portaler kommer høyest 
opp på googlesøk
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Private portaler tilbyr i stor grad mer tilgjengelig informasjon og  
tjenester enn de offentlige sett fra et brukerperspektiv

• Private portaler kommer høyest 
opp på googlesøk

• Enkel tilgang til fagmedisinske 
eksperter for spørsmål



| Side 14



| Side 15

Private portaler tilbyr i stor grad mer tilgjengelig informasjon og  
tjenester enn de offentlige sett fra et brukerperspektiv

• Private portaler kommer høyest 
opp på googlesøk

• Tilgang til fagmedisinske 
eksperter for spørsmål

• Informasjonen er mer forståelig

Brystsmerter - hva kan årsaken være?

Brystsmerter er en svært vanlig plage hos både 
unge og eldre. Noen har smerter over lengre tid, 
andre har kortvarige og mer akutte smerter. 
Smertene kan være sviende, trykkende, 
skjærende, dunkende, og smertene kan sitte 
hvor som helst i brystkassen. Alt etter årsaken 
kan smertene stråle ut i armene, opp i halsen, 
ned i magen, og av og til ledsages av tung pust, 
kvalme, hjertebank og ikke minst angst.

Brystsmerter – stabil angina

Folk får vanligvis angina fordi de har 
kransåresykdom, også kalt koronar hjertesykdom. 
En arterie er en blodåre som fører oksygenrikt 
blod vekk fra hjertet, og en kransåre er en arterie 
som fører blod til selve hjertemuskelen. Ved 
koronar hjertesykdom bygger det seg opp 
fettstoffer inne i kransårene. 
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Private portaler tilbyr i stor grad mer tilgjengelig informasjon og 
tjenester enn de offentlige sett fra et brukerperspektiv

• Private portaler kommer høyest 
opp på googlesøk

• Tilgang til fagmedisinske 
eksperter for spørsmål

• Informasjonen er mer forståelig

• Myndighetsportaler har ofte så 
mye informasjon man mener er 
viktig at forsiden og menyer kan 
bli uoversiktlige.
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Oppsummering av nå-situasjonen for web og helse
• Vi har et offentlig helsevesen men det offentlige har ikke nasjonalt sett 

utnyttet potensialet som IKT løsninger gir (web 2.0 og 3.0)

• Stor etterspørsel etter god informasjon og gode tjenester via web. Siden 
det offentlige ikke har dekket dette behovet er markedet i dag dominert av 
private portalaktører

• En rekke offentlig finansierte redaksjoner og portaler produserer og 
presenterer den samme helsefaglige informasjonen mot de samme 
målgrupper

• Det offentlige finansierer flere forsknings- og pilotprosjekter for utvikling av 
webrelaterte tjenester men for få går fra prototyper til full skala realisering.
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Innhold

• Status for Helsenorge.no

• Målbilde- og strategiprosess

• Nå-situasjonen

• Hva skal portalen være for hvem ?



| Side 19

Hvordan helsenorge.no kan støtte opp under de 
overordnede helsepolitiske mål

Helse- 
politiske mål

Møte 
pasienter/brukere 
på en bedre 
måte

Rett behandling 
på rett sted til rett 
tid

Koordinerte 
tjenester

Redusert behov 
for helsetjenester

Dempet vekst i 
bruk av sykehus

En større del av 
helsetjenestene 
ytes av 
kommune- 
helsetjenesten

Effektmål

Hvilke effekter kan dette 
gi? (Effektmål, 
kvalitative og/eller 
ressursbesparende)

…osv

…osv

Strategiområder 
med delmål

Folkehelse

Fremtidens kommunale 
helse- og 
omsorgstjeneste

Fremtidens 
spesialisthelsetjeneste

Fremtidens pasient- og 
brukerrolle

Kvalitet og kunnskap

Personell

Produktmål

Hvordan kan 
helsenorge understøtte 
folkehelsemålene? Ved 
å tilby…(produktmål, 
resultat, tiltak)

..osv

..osv

Målgruppe

For hvem? (Målgruppe)

…osv

…osv

Kilde: Meld. St. 16 
(2010-2011)
Nasjonal helse- og 
omsorgsplan
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Innspill fra referansegrupper om utviklingsretning for 
helsenorge.no
• Målgruppen bør være borgere, pasienter og pårørende

– gjenbruksverdi for helsepersonell

• Tydelig og god veileder inn til helsetjenestene

• Tjenesteportal

• Ta styringen på pasientorientert informasjon

• Brukerorientering, brukerorientering, brukerorientering …
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Tanker om visjon og hovedvirkemidler

Utkast

En veileder for å holde deg frisk og å gjøre 
hverdagen litt lettere når du blir syk

For å realisere visjonen skal Helsenorge.no tilby:

Lett tilgjengelig informasjon om symptomer, sykdom og behandling

Selvbetjening for en enklere hverdag

Innsyn i egne helseopplysninger som styrker deg i møtet med 
helsetjenesten

Finn frem i helsetjenesten

Forebygge ved informasjon og tjenester for sunn livsstil.
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Eksempel på etterspurte tjenester 

• Gratis tilgang til fagpersoner for spørsmål om 
sykdom/behandling og rettigheter (tlf, chat, mail)

• Elektronisk timebestilling til helsetjenester

• E-konsultasjon med min fastlege

• Innsyn i egne helseopplysninger og resepter

• Helsetjenestesøk som er oppdatert og korrekt

• Selvhjelpstjenester for ulike pasientgrupper

• Brukervennlighet fra bærbare enheter.
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Hvor skal vi med helseportalen - oppsummering 

Bidra til at det offentlige på nasjonalt nivå utnytter de muligheter web 
tilbyr for å realisere de helsepolitiske mål

Være sektorens felles portal mot befolkningen - involvere tjenesten, 
samordne og understøtte de helsefaglige behov

Brukerorientering for å gi en opplevd verdi for brukerne, gjennom..

kvalitetssikret informasjon presentert på en enkel og oversiktlig måte

flere selvbetjeningsløsninger

Være en ansvarlig aktør som ivaretar informasjonssikkerhet, personvern 
og de menneskelige verdier. 
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Vi ønsker innspill i det videre strategiarbeidet !

www.facebook.com/helsenorge.no

www.twitter.com/helsenorge

Blogg: http://www.helsenorgebeta.net/
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