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Noen spørsmål.. 

• Hvordan kan kart og geodata gi pasientene bedre 
helse?  

• Kan kart tjene som grunnlag for informerte valg? 

• Kan kartbaserte løsninger bidra til at pasienten kan 
ivareta egen helse? 



Ikke mye hjelp i forskningen… 

Conclusions:  
….. 
There is also little combination between GIS and mobile 
technologies. In order for health care processes to be effective 
they must integrate different kinds of existing technologies and 
data. Further research and development is necessary to 
provide integration and better understand implementation 
issues. 



Epidemiologi - virusovervåking 



Grunnlag for statistikk og analyse  



Grunnlag for folkehelseovervåking  





Stortingsmelding nr. 9 (2012 – 2013)  
Én innbygger - Én journal 

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 
pasient- og brukeropplysninger. 

• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale 
tjenester. 

• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring  og forskning. 



Stortingsmelding nr. 10 (2012 – 2013)  
God kvalitet - trygge tjenester 

• En mer aktiv pasient- og brukerrolle 
– «…De viktigste virkemidlene for å bidra til en mer aktiv pasient- og 

brukerrolle er å utvikle selvbetjeningsløsninger, brukervennlig 
informasjon og beslutningsstøtteverktøy..» 

• Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet 
– «Befolkningen må få informasjon om ressursene som bevilges til helse- 

og omsorgssektoren gir bedre kvalitet i tjenestene. Pasienter og brukere 
må få informasjon om kvaliteten på de tjenestene de selv mottar.» 

– «Videre utvikling av nettstedene helsenorge.no og helsedir.no vil være 
nødvendig for en mer hensiktsmessig publisering av indikatorer rettet 
mot de ulike målgruppene. Det bør gis en samlet presentasjon av et 
utvalg kvalitetsindikatorer og annen kvalitetsinformasjon for de enkelte 
helse- og omsorgsinstitusjoner som grunnlag for pasienter og brukeres 
valg av sykehus og sykehjem» 

– Kvalitetsmåling fra pasient- og brukerperspektiv, pasientrapporterte 
effektmål som supplement til kliniske kvalitetsindikatorer 
 

 



Stortingsmelding nr. 23 (2012 – 2013) 
Digital agenda for Norge 

• Digitale tjenester til innbyggerne 

– Skjemaer, søknader og rapporter skal kunne sendes digitalt 

• Økt fokus på fellesløsninger i forvaltningen 

– Digital postkasse til innbyggerne 

– Videreutvikling og bruk av øvrige nasjonale 
felleskomponenter (Altinn, ID-porten, kontaktregisteret, 
enhetsregisteret, folkeregisteret, matrikkelen) 



Digitaliseringsrundskrivet 

– Digitale, nettbasert tjenester 
skal være hovedregelen for 
forvaltningens 
kommunikasjon med 
innbyggere og næringsliv. 

– Nasjonale felleskomponenter 
skal benyttes  
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Helseprofil  
med innstillinger for  

dialog og personvern 

Helsetilstand og  

-kunnskap 

Rettigheter og økonomi 

Behandlere og 

behandlingssteder 

helsenorge.no 

Primærhelse, 

PLO, … 

Spesialisthelse-

tjenesten 

Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett 
 
 

Aktørene kobler seg mot 

helsenorge.no gjennom et sett med 

standardiserte grensesnitt 

Nøkkelelementer fra alle aktører sammenstilles i felles 

visninger. Behandlerspesifikke tilbud og piloter kan 

tilgjengeliggjøres per behandlingssted. 

Innsyn 

Behandler- 

spesifikke 

tjenestetilbud 

Redaksjonelt innhold om helse, 

livsstil, sykdom, helsehjelp og rettigheter  



Pågående prosesser 

• Utredning Én innbygger – én journal 
• Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 - 2016 
• Kjernejournal – pilotering Stavanger, Trondheim 
• Innføring e-resept i sykehus 
• Regionale IKT-utviklingsprogrammer 
• Nasjonal IKT: Digitale innbyggertjenester i 

spesialisthelsetjenesten 
• Spesialisthelsetjenestens nettløsninger inn i helsenorge-

plattformen 
• Mine pasientreiser 
• Fritt sykehusvalg/Velg behandlingssted 





Pasientens valg av behandlingssted 

? 



Fritt behandlingsvalg 

• Innebærer økt valgfrihet for pasienten. Skal kunne 
velge behandlingssted ut fra: 

– Forventet ventetid 

– Kvalitet i behandlingen 

– Tilbud i pasientens geografiske område 

• Informasjon til pasient via helsenorge.no om 
diagnoser, behandlinger og rettigheter 
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FRAMTIDIGE BRUKSOMRÅDER 
Pasientinformasjon og kartdata 



Finn fram i helsetjenesten 



Kirurgisk 
poliklinikk 

N 

Psykiatrisk 
dagpost 

Hovedinngang 

Augmented reality 



Planlegg pasientreise 



M-health (> 100.000 apps) 

http://mhealth.jmir.org/2015/1/e28/ 



Dugnad – Bruk våre data 



Dugnad – Tegn helsenorge 


