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Nasjonale strategier
• Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal

• Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgs-tjenesten enklere, og bidra til 
at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig

• Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022
• Folk forventer stadig mer å ta i bruk ulike typer digitale tjenester for kontakt med helse- og 

omsorgstjenesten. Digitale tjenester skal være lette å forsta ̊ og lette å bruke for alle, og 
informasjon og løsninger skal kunne gjenbruke

• Forskningsbasert kunnskap er et sentralt virkemiddel i planlegging, gjennomføring og 
evaluering av nasjonale e-helsetiltak



Adopsjon av telemedisin i rutinedrift i Norge
• Flere tjenester prøvd ut i de siste 20 år

• Bevis for effekter

• Lite integrering i rutinedrift

• Lav bruk av klinisk praksis



Adopsjon av telemedisin i rutinedrift i Norge

0,06 % av alle polikliniske
konsultasjoner



Teleradiologi
• Utbredt bruk:

• Diagnostisk nøyaktighet
• Kostnadsbesparelser for sykehus
• Fordeler for pasienter
• Regelverk
• Økonomiske insentiver (refusjon)
• Infrastruktur (integrering med PACS/RIS)

• Infrastruktur ser ut å være en forutsetning for vellykket implementering



E-konsultasjoner hos fastlege

Økonomiske insentiver (takst) Infrastruktur (Helsenorge.no)



Hypoteser
• Helseplattformen: felles journalsystem som følger pasienten hos fastlege, på 

sykehus, hos private spesialister og i kommunal helse og omsorg

• Modernisering av IKT-infrastruktur for kommunikasjon og deling av informasjon 
er en forutsetning for vellykket implementering av e-helsetjenester

• Helseplattformen kan resultere i økt bruk av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge



Prosjekt 1

• Hovedmål:
• produsere kunnskap om forutsetninger for vellykket integrering av e-helsetjenester i 

Helseplattformen (evaluering)

• Delmål:
1.1 kartlegge eksisterende e-helsetjenester i Helse Midt-Norge
1.2 samle kunnskap om bruk, effekter og organisatoriske modeller
1.3 identifisere de beste kandidatene for integrering i Helseplattformen
1.4 vurdere forutsetninger for vellykket integrering
1.5 gjøre en nullpunkt-analyse av bruk av tjenestene
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Prosjekt 1
• Metoder:

• data om e-helsetjenester via helseregistre (f.eks. NPR, HELFO, helsenorge.no) og andre skildre
• spørreundersøkelser med sykehus, fastleger, kommuner og pasienter
• intervju med brukere av e-helsetjenester

• Resultater:
• kunnskap om bruk, effekter og organisatoriske modeller av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge
• kunnskap om forutsetninger for vellykket integrering av e-helsetjenester i Helseplattformen

• Nytte:
• forskningsresultater skal anvendes som underlag for beslutninger og for å belyse virkningene av 

e-helsetiltak (Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022)



Prosjekt 2

• Hovedmål:
• evaluere effektene på bruk av e-helsetjenester under innføring av Helseplattformen 

(følgeforskning)

• Delmål:
2.1 følge opp bruk av e-helsetjenester over tid i Helse Midt-Norge
2.2 vurdere hvordan endringer i prosessen (infrastruktur, økonomiske insentiver, regelverk, 

osv.) påvirker bruk og effekter
2.3 sammenligne bruk av e-helsetjenester i Helse Midt med andre helseregioner og 

internasjonale e-helsenettverk
2.4 anbefaling mht videreføring av e-helsetjenester 
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Prosjekt 2
• Metoder:

• data om e-helsetjenester via helseregistre og andre skildre (inkl. Helseplattformen)
• informasjon om endringer i infrastruktur, takst og regelverk for e-helsetjenester over tid
• kvalitativ informasjon via spørreundersøkelser og intervju med brukere av e-helsetjenester
• data om bruk av e-helsetjenester i andre helseregioner og internasjonale e-helsenettverk

• Resultater:
• kunnskap om effektene av innføring av Helseplattformen på bruk av e-helsetjenester
• kunnskap om hvordan tilrettelegge e-helsetjenester for mer hensiktsmessig og effektiv bruk

• Nytte:
• realisere og maksimere effektene av e-helsetjenester



Takk for oppmerksomhet
paolo.zanaboni@ehealthresearch.no



Observasjoner
• Disse forskningsprosjektene kan gjøres for de fleste e-helsetjenester

• Bred utvalg av e-helsetjenester i Norge:
• fokus på e-helsetjenester implementert i Helse Midt-Norge
• fokus på e-helsetjenester brukt for helsehjelp (”telemedisinske tjenester”) som involverer 

både pasienten og helsepersonell
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