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Disposisjon  
  

• Kort om MinJournal 

• Opprinnelse for tjenestene  

• Funksjonalitet 

• Å ta løsningen i bruk 

• Erfaringer 
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Opprinnelse 
 

• Barneklinikken ved Rikshospitalet tok kontakt med IT- avdelingen 

• Foreldrene kontakter sykehuset, ikke pasientene 

• Mye ikke-møtt til timeavtale 

• Økonomiske tap 

• Workshop med postsekretærene 

• Første tjenesten i pasientportalen MinJournal 
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Utforming av skjemaene 
  

• Enkle å bruke 

• Ingen innlogging 

• Oversiktlig for sekretærene 

• Ingen integrasjon med timebok 

• Ny timeavtale sendes i posten 

• Ingen opplæring av pasienter 

• Tilknyttet allerede eksisterende                                                                                     
pasientportal, MinJournal 
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Timeavtaler på nett 
• Informasjonstekst fra avdeling 

• Navn 

• Fødselsdato 

• Kjønn 

• Telefonnummer 

• Kommentarer / tilgjengelighet 

• Aktuell avtale 

• Begrunnelse 
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Helsepersonellsiden 
• Innlogging med brukernavn og 

passord 

•Et vindu med alle nye og gamle 

skjemaer 

• Mulighet for å flytte et skjema over 

til en egen boks for behandlede 

skjemaer 

• Endrede rutiner på 

arbeidsplassen 

• Sjekker MinJournal 1-2 ganger 

per dag 
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Timeavtaleskjemaer som er i bruk 
 

•Bestille timeavtale                                                                               

Meget enkelt skjema som kun benyttes av Andrologisk laboratorium 

• Endre timeavtale                                                                                   

Det mest populære skjemaet, brukes om timeavtaler som ikke passer 

• Avlyse timeavtale                                                                            

Aktuelt på avdelinger der pasienten ønsker å avslutte pasientforholdet, 

f.eks fordi de har fått behandling andre steder 

• Bekrefte timeavtale                                                                           

Brukes på Dagkirurgisk avdeling og Nuklærmedisinsk avdeling da de er 

avhengige av at pasienten bekrefter at de kommer til timeavtale. 
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Endret informasjonsflyt 
Tidligere informasjonsflyt 

• Pasienten sendte e-post til sykehusets e-post 

mottak om at timen ikke passet, uten å ha fått beskjed 

om at dette var godkjent kommunikasjonsform 

• E-posten ble skrevet ut på papir og sendt med 

internpost til riktig avdeling 

• Meldingen kom frem etter time/operasjon skulle ha 

vært 

 

Dagens informasjonsflyt 

• Pasienten melder fra elektronisk til riktig avdeling at 

han ikke stiller til timeavtale 

• Pasienten mottar ny time i posten 

 

Bonus: Pasientene melder fra tidligere enn før, og 

postsekretær kan fylle opp de ledige timene med 

andre ventende pasienter. 
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Andre skjemaer i MinJournal uten innlogging 

• Reisevaksinasjon                                                               
Dette skjemaet brukes før første konsultasjon og pasienten fyller ut hvor 
han skal reise, når og hva slags type reise det er. 

• Bli sædgiver                 
Skjemaet fylles ut av menn som ønsker å bli sæddonorer, og på 
grunnlag av informasjonen de oppgir kan sykehuset gjøre en rask 
vurdering av kandidatene og kontakte de for videre oppfølging. 

• Hjemmetest for Chlamydia og Mycoplasma          
Ved at pasientene tester seg hjemmefra vil kun personer med positiv test 
stille på Olafiaklinikken, og ressurser frigjøres på avdelingen. Denne type 
skjemaer får vi ca 6000 av i året. 
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Å komme i gang med tjenestene 
  

• Rask og enkel oppstart – minimal 

opplæring av helsepersonell 

• Ingen opplæring eller informasjon 

til pasientene utenom 

innkallelsesbrev 

• Designet av sekretærer for å 

passe inn i deres arbeidsdag 

• Kan brukes av alle 

sykehusavdelinger da den ikke er 

integrert med timebok 
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Erfaringer og tilbakemeldinger 
 

•Positivt at det er tilgjengelig til alle 

døgnets tider 

• Raskere kommunikasjon med 

helsevesenet 

• Oppleves som god service 

• Rask oppstart, enkel å bruke 

•Minimalt med misbruk og 

misforståelser 
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Sitater fra brukere 
”Det er deilig å slippe å sitte 20 minutter i telefonen for å ha 

en samtale som tar 2 minutter” – Pasient fra dagkirurgen på Ski 

”Jeg kan kontakte sykehuset når det passer meg, ikke når 

det passer sykehuset” – Pasient på Nyrepoliklinikken Sykehuset 

telemark 

”De fleste telefoner starter med at pasienten kjefter på meg i 

tre minutter fordi det er vanskelig å komme gjennom på 

telefon. Så ordner vi ny time på 20 sekunder. Da kan jeg ta 

neste telefon å bli kjeftet på i tre nye minutter. Kan jeg slippe 

to slike samtaler i løpet av en dag vil jeg være fornøyd med 

systemet!” – Sekretær ved Kirurgisk poliklinikk OUS før oppstart 



IT-Avdelingen 

De som bruker timetjenestene 
Oslo universitetssykehus 

• Avdeling for smertebehandling 

• Avdeling for bryst og endokrinologi 

• Barneklinikken 

• Infeksjonspoliklinikken 

• Nevrorehabiliteringen 

• Nukleærmedisinsk avdeling 

• Olafiaklinikken 

• Radiologisk avdeling 

• Reproduksjonsmedisinsk seksjon 

• Smerteklinikken (Aker) 

• Andrologisk laboratorium 

 

Akershus universitetssykehus 

• Kir/gastro/med poliklinikk 

• Radiologisk avdeling 

• Dagkirurgisk avdeling 

 

Sykehuset i Telemark 

• Smerteenheten 

• Nyrepoliklinikken  

• Diabetespoliklinikken 

• Gastroenterologisk poliklinikk 

 

Sykehuset i Østfold 

• Barnepoliklinikken 

• Revmatologisk avdeling 

• Poliklinikk for kreft og blodsykdommer 

• Poliklinikk for infeksjon 

• Nyrepoliklinikken 

• Hjerte- og Lungepoliklinikken 
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Takk for meg! 


