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o Hva mener vi med «bedre samhandling»? 

o Hvordan samhandling ivaretas gjennom Helseplattformen
• Enkel samhandling

• Samhandling som inkluderer pasienten

• Kompleks samhandling

Agenda



o Pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig 
måte

o Pasientene skal være involvert i egne pasientforløp

o Gi trygg og god behandling tilpasset den enkeltes behov

o Sammenhengende og godt koordinert tilbud fra 
kommune til spesialist

o Samarbeid om trygge pasientforløp og sammenheng i 
helsetjenestetilbudet

o Fokus, innsats og ressurser

Hva er god samhandling i helsetjenesten? 

Kunnskap

Dialog

Teknologi



Én journal – én plattform for hele Midt-Norge
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Enkel samhandling



Inneliggende

Poliklinikk og fastlege

Folkehelse og 
analyseverktøy 

Virksomhetsstyring
Pasientportal

Interoperabilitet

Mobile enheter

Kommunehelsetjeneste
Psykisk helsevern

Telemedisin

Forskning og 
utdanning

Spesialområder



Tatt ut slide som viste Epic (åpningsbilde testpasient).



Å inkludere pasienten - HelsaMi



Alle i Midt-Norge får tilgang til innbyggerportalen HelsaMi

o Inngang vil bli gjennom helsenorge.no 
og i en egen app

o Deling av informasjon 
og mulighet for toveis kommunikasjon

o Økt pasientdeltakelse og samhandling

o Trygt, nyttig og enkelt

MyChart® is a registered trademark of Epic Systems Corporation. 



o Bestille, endre og avbestille timeavtaler

o Se oversikt over timer du har hatt og hvilken behandling du fikk

o Se hvilke vaksiner du har fått

o Be om få ny resept

o Fylle ut spørreskjema før du kommer til legetime
• (Har du feber, hoste, osv)

o Se svar på dine blodprøver

o Sende melding til behandleren din

o Legge inn bilde av deg selv, oppdatere kontaktinformasjon og 
innstillinger for varsler med mer

o Finne brosjyrer, opplæringsmateriell og pasientinformasjon som 
behandlere har sendt til deg

I HelsaMi kan du blant annet



o Integrert del MyChart. 

o Interaktivt og 
individualisert program for 
pasienter med behov for 
hyppig kontakt med 
helsepersonell

o Leverer varsler, analyserer 
data levert av pasienter og 
tilkoblede enheter, og 
ordner endringer i planen.

o Letter samarbeidet mellom 
pasient og HF/kommune

Care Companion (en digital helsevenn)



Kompleks samhandling



o Utgangspunkt i Helhetlige 
Pasientforløp (HPV) og Veiledende 
planer for kommunehelsetjenesten 
utviklet av Utviklingssentre for 
sykehjem og hjemmetjenester

o Benyttes på Sykehjem, Helsehus og i 
Hjemmetjenesten

o I Hjemmetjenesten vil tiltakene i 
pasientplanen utgjøre grunnlaget for 
arbeidslisten

Hvordan samhandle bedre om de komplekse pasientene? 

Ernæring og væske
Sirkulasjon og 
respirasjon

Den geriatriske 
pasienten

Eliminasjon
Mestring og motivasjon Legemiddelhåndtering

Personlig hygiene Hud og vev Aktivitet og deltakelse

Hus og hjem Atferd som utfordrer
Boveiledning og 
boevne

Søvn og hvile Bolig- og boveiledning Livssyn og verdier

Avansert medisinsk 
behandling

Spebarnsasymetri Nevrologisk sykepleie

Økonomi Logopedi Infeksjonsrisiko

Ortopedi Hud og vev Adferd som utfordrer

Rehabilitering Ergoterapi- voksen Ergoterapi- barn
Smerte



Samhandling spesialist- og  kommunehelsetjenesten

«Journal-
gjennomgang»

Pasientplan 
spesialist

Pasientplan 
kommune

Journalgjennomgang = Lesetilgang til 
kommunens eller sykehusets Pasientplaner

Fjernet skjermdump fra løsning



o Helsefellesskap? 

o Definere hvilke(n) gruppe(r) vi snakker om

o Hvor er forbedringspunktene i dagens samhandling?

o Hva ønsker vi å oppnå for denne gruppen?

o Hvordan kan Helseplattformen understøtte

samhandlingen?

Hvordan samhandle bedre om de komplekse pasientene?

Kunnskap

Dialog

Teknologi




