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Historien om en liten revolusjon

• Kim Fangen: Patient knows best – kommunikasjon og 
samvalg

• 2014 – den første søknaden (NyePluss, SSHF, OUS, HSØ)

• 2018 – lokalt prosjekt i OUS

• 2019 – pilot og bredding i OUS. Finansiering av 
e-konsultasjoner

• 2020 - …
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Hvorfor nå? 
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Grunnpakken i digitalt forløp

Samvalg Helse Sør-Øst

https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/utdanning/samvalg
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Konsekvenser og krav

IKT Pasient

Kliniker

• Ta større ansvar for egen behandling og 
oppfølging

• Bedre oversikt
• Mer kompetanse 
• Brukermedvirkning

• Tilpasse arbeidshverdagen til flere former for 
behandling og oppfølging

• Den kompetente pasienten
• Endring i arbeidsmetoder
• Delta i større grad i arbeidet med å digitalisere 

helsetjenesten

• Behovskartlegger - virksomhetsforståelse
• Oversetter – fra behov til teknisk kravspesifikasjon
• Kompetanse på IT-sikkerhet og personvern
• Arkitektur
• Endringsledelse og kommunikasjon



Innbygger

Helsetjeneste

Samfunn

• Kan forberede seg til behandlingsvalg
• Bedre opplevd kvalitet på konsultasjonen
• Redusert fravær fra jobb/skole
• Reduksjon av sensitive opplysninger på papir
• Riktig bruk av medisiner 
• Reell brukermedvirkning 

= ansvarlig for eget liv og helse 
• Mestring 

• Økt effektivitet og kvalitet på konsultasjonene 
• Redusere polikliniske konsultasjoner 

= Økt behandlingskapasitet
• Reduserte ventelister
• Reduksjon i telefonkonsultasjoner
• Enklere å dokumentere enn ved telefonkonsultasjon
• Reduserte utgifter til pasientreiser

Gevinster
• Innbygger tar mer ansvar for egen helse
• Økt kvalitet og pasientsikkerhet
• Økt brukerinvolvering
• Økt effektivitet i helsetjenesten
• Reduserte ventelister
• Redusert sykefravær 
• Redusert fravær fra skole/jobb 
• Økt personvern



Teknologien setter oss i stand til å utvikle nye og mer effektive 
behandlingsmetoder og bygge gode og effektive sykehus 

Politikk

Teknologi

Helsearbeider

Pasient Digitalt helsevesen

- men ikke alene 



Derfor nå!


