
1 
 

 

Prosjektrapport 

Bedre samarbeid og pasientmedvirkning 

rundt smertebehandling i Helse Nord 

 

Rapport fra forprosjekt 

April 2012 

 

 

 

Tove Normann  

Owe Landström 

Ellen K. Christiansen 

Eva Skipenes  

Frank Larsen 

 

 

  



2 
 

  



3 
 

Tittel: Bedre samarbeid og pasientmedvirkning rundt smertebehandling i 
Helse Nord 

 
NST-rapport: 02-2012 
Prosjektleder: Tove Normann 
Faglig leder:  Owe Landström 
 
Forfattere: Tove Normann, Owe Landström, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes 

Frank Larsen 
  
 
ISBN: 978-82-8242-030-3 
 
Dato: 2012-04-11 
 
Antall sider: 68 
 
Emneord: Telemedisinske tjenester, nettbasert smertebehandling, IKT løsninger til 

helseformål, nettbasert ACT-behandling, desentralisering av 
smertekompetanse, kartlegging av brukerbehov, elektronisk samhandling,  
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Resultatene fra prosjektet viser at nettbasert samhandling og bruk av IKT-baserte 

tjenester knyttet til smertebehandling representerer et stort potensial.  

 

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten innen 

tverrfaglig smertebehandling må styrkes for å optimalisere behandlingen og bedre 

kontinuiteten i oppfølgingen av pasientene. Dette kan øke ressursutnyttelsen, 

bedre kvaliteten og spare kostnader.  

 

Aktørene mener at det må etableres en behovsrelatert regional strategi med 

dedikerte ressurser knyttet til å utvikle fagområdet.  
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English Summary 
 
Title: Pain management. Better coordination and patient empowerment. 

 

Abstract: The project goal was to propose solutions where ICT can be used to 

optimize and utilize the limited specialist resources in the region. The 

project results show that online interaction and the use of ICT-based 

services related to pain management represents a huge potential. 

 

The cooperation between the specialist health services and primary 

health care in interdisciplinary pain management must be strengthened in 

order to optimize treatment and improve the continuity of follow-up of 

patients. This can increase resource utilization, improve quality and save 

costs. 

 

Both specialists and GPs call for a regional pain management strategy.  

The project proposes to establish a collaborative telemedicine solution 

between the pain department at UNN and primary care physicians. 

Initially they suggest video conferencing and electronic messaging 

between primary care physicians and specialists at the pain department, 

as well as between patients and health care workers. In addition, there is 

a need to extend the health record system to become a collaboration tool 

(joint electronic pain-record or on-line therapy). There is also a need for a 

website – "Pain Forum" – where it is possible to find relevant and quality 

assured information, as well as opportunities for professional interaction 

and web-based pain management treatment and training.  

The project proposes a closer cooperation with Alta for piloting the 

cooperation model and development of the discipline, services and ICT 

solutions.    
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Forord 
 

 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har sammen med Smerteavdelingen ved 

OPIN-klinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge utarbeidet denne rapporten.  

 

Først og fremst vil vi få takke alle som velvillig har stilt opp som informanter og delt av sin 

kunnskap og sine erfaringer.  

 

Vi vil også takke fastleger og helsepersonell i kommunehelsetjenesten som har prioritert tid til 

dette arbeidet. En spesiell takk til Peder Halvorsen og Arve Østlyngen som har bidratt i møter, 

tilrettelagt for fokusgruppemøte med fastleger i Alta og for nyttige innspill til arbeidet og rapporten. 

 

Smerteavdelingen har satt av ressurser og tilrettelagt for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet 

har vært godt mottatt blant medarbeiderne, som har gitt gode innspill til arbeidet gjennom hele 

prosessen. 

 

Telemedisinske innovasjoner er komplekse prosesser og innføring forutsetter ledelsesinvolvering 

og at nye initiativ settes inn i en strategisk og organisatorisk kontekst. Derfor vil vi, sist, men ikke 

minst, takke direktør Tor Ingebrigtsen, som gjennom særlige bevilgninger (”UNN-millionen”) har 

etablert et effektivt motivasjons- og virkemiddel for å stimulere klinikkene til å ta i bruk teknologi 

for å levere tjenester på en mer effektiv måte.  

 

 

 

Tromsø april 2012 

 

 

Tove Normann       Owe Landström 

  Prosjektleder      Faglig leder 
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Sammendrag 

 

 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Operasjons- og intensivklinikken (OPIN-klinikken) 

ved Smerteavdelingen og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Prosjektet er finansiert av ”UNN-millionen” med kr 

122 000 i tillegg til egeninnsats fra både Smerteavdelingen og NST. Forprosjektet sluttføres 

1.4.2012. 

Prosjektets overordnede målsetting har vært å foreslå løsninger der IKT kan benyttes for å 

optimalisere og utnytte begrensede spesialistressurser i regionen. Ett tiltak i riktig retning, kan 

være å forbedre samhandlingen innen smertebehandling, både mellom helsearbeidere og mellom 

helsearbeidere og pasienter med vedvarende smerter. Formålet er at prosjektets resultater og 

velfungerende, kostnadseffektive løsninger skal kunne tas i bruk av andre fagområder på UNN, 

eventuelt av andre smerteklinikker i fremtiden.  

 

Forekomsten av vedvarende smerte er betydelig, og representerer et stort folkehelseproblem i det 

store opptaksområdet som Troms og Finnmark utgjør. En viktig oppgave for UNN og 

Smerteavdelingen er å spre kompetanse om årsak til, og behandling av vedvarende smerter. 

Behandlingen av vedvarende smerteproblematikk er en langvarig og tverrfaglig behandling, hvor 

samarbeidet mellom pasienten, smerteavdelingen, primærhelsetjenesten, samt en rekke andre 

involverte aktører, er avgjørende for resultatene. Behandlingen bør av mange årsaker også 

foregå i eller relateres til pasientens nærmiljø. 

 

Dette prosjektet er også en oppfølging av et fagnettverksmøte i regi av Smerteavdelingen ved 

UNN i 2010. Her drøftet representanter fra både spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten utfordringer innen smertebehandling og man konkluderte med et behov for 

bedre kontinuitet og samarbeid mellom nivåene. Det ble foreslått å utrede muligheter for å 

etablere en ”satellitt” med desentralisert smertekompetanse i Alta. 
 

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten innen tverrfaglig 

smertebehandling må styrkes for å optimalisere behandlingen og bedre kontinuiteten i 

oppfølgingen av pasientene. Dette kan øke ressursutnyttelsen og spare kostnader knyttet til både 

medikamentbruk, pasientreiser og kostnader knyttet til at pasienter unnlater å møte til avtalte 

timer på klinikken.  

 

Bruk av IKT og telemedisinske tjenester kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. 

Kompleksiteten i å utvikle nettbaserte tjenester må imidlertid ikke undervurderes. Forutsetningene 

for bruk er ulike, og det må tas hensyn til organisatoriske utfordringer og teknologiske tilpasninger 

i den konteksten tjenesten skal inngå i[1, 2]. Utvikling av slike tjenester tar tid, og krever god 

forankring, opplæring og regelmessig bruk [3].   

 

Resultatene fra prosjektet viser at nettbasert samhandling og bruk av IKT-baserte tjenester 

knyttet til smertebehandling representerer et stort potensial. Aktørene mener at det må etableres 

en behovsrelatert regional strategi med dedikerte ressurser knyttet til å utvikle fagområdet.  

 

Smerteavdelingen har benyttet prosjektperioden til å innhente nødvendig kunnskap og forankre 

tiltaket, både i primærhelsetjenesten og hos pasienter. Innspill og løsningsforslag er innhentet fra 

det tverrfaglige smerteteamet på UNN, fra representanter i primærhelsetjenesten og kommunale 

helsetjenester, samt fra pasienter og representanter for pasientorganisasjoner. Datamaterialet er 

innsamlet og bearbeidet gjennom diskusjoner i prosjektgruppa, interne møter i smerteavdelingen, 

presentasjoner og innspill til prosjektet gjennom fokusgrupper og personlige intervjuer. I tillegg har 
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prosjektet søkt informasjon på web, møtt fagmiljøer, leverandører og brukere av eksisterende 

løsninger, både i Norge og i Sverige. 

 

Materialet er ikke nødvendigvis fullt ut representativt for den svært sammensatte gruppen av 

interessenter og aktører, men gir likevel interessante og relevante innspill til den videre prosessen 

med å konkretisere løsningsforslag. 

 

Prosjektgruppens forslag til prioritet tar utgangspunkt i kartlagte behov, og hvilke tjenester vi 

mener har lavest kompleksitet og som kan realiseres på kort sikt. I tillegg har vi vurdert prioritet 

med bakgrunn i erfaringer fra etablerte tjenester i UNN.   

 

Prosjektgruppen foreslår at Smerteavdelingen UNN og eventuelle samarbeidende aktører 

igangsetter aktiviteter knyttet til følgende behov og tjenesteforslag: 

 Etablere og prøve ut videokonferanse til faglige møter og pasientbehandling 

 Utrede en samhandlingsløsning mellom samarbeidende helsepersonell og pasienter  

o Meldingsutveksling mellom primærleger og smerteavdeling 

o Meldingsutveksling mellom pasient og behandlere 

o Journalen som samarbeidsverktøy (felles smertejournal) 

 Etablere Smerteportalen – nettbasert smertenettverk i Helse Nord  

 Utvikle en informasjons- og rådgivningstjeneste for alle som søker informasjon om 

smertebehandling 

 Utvikle nettbaserte kurs for pasienter med vedvarende smerter 

 Utrede muligheter for nettbasert smertebehandling (eks ACT) 

 Etablere et samarbeid mellom Smerteavdelingen UNN og helsetjenesten i Alta knyttet til 

desentralisering av smertekompetanse, pilotering av samarbeidsmodell og utvikling av 

fagområdet 
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1 Bakgrunn 
Dette prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Operasjons- og intensivklinikken (OPIN-

klinikken) ved Smerteavdelingen og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  

Ambisjonene med prosjektet har vært å understøtte god samhandling i hele behandlingskjeden 

for å oppnå en bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse. I henhold til “Oppdragsdokument 2011” 

fra Helse nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal elektronisk samhandling 

med kommunene i helseforetakets opptaksområde vektlegges spesielt. Det oppfordres til å sette 

av ressurser og kompetanse for å utvikle samhandlingsfeltet. I tillegg skal tilgjengeligheten til 

tjenestene bedres og veiledning til fastlegene prioriteres [4].  

 

Prosjektets overordnede målsetting har vært å komme frem til forslag til løsninger der IKT kan 

benyttes for å bidra til å understøtte samarbeidet i hele behandlingskjeden, både mellom 

helsearbeidere og mellom helsearbeidere og pasienter med vedvarende smerter. Det er også et 

mål å legge til rette for at velfungerende løsninger skal kunne tas i bruk av andre av andre kliniske 

fagområder og smerteklinikker i fremtiden.  

 

En grunnleggende forutsetning i prosjektet har vært at både tjenesteytere og tjenestemottakere er 

viktige bidragsytere i arbeidet med å forbedre tjenestene. Grunnlaget for tidlig brukerinvolvering er 

at brukernes erfaringer og evner kan bidra til at man i større grad kan skreddersy løsninger basert 

på deres behov.  

Prosjektet skal understøtte UNNs ambisjon om å bli ledende på samhandlingsfeltet ved å ta i bruk 

telemedisin og e-helseløsninger i stor skala (UNN strategidokument).  

 

IKT som verktøy er generelt sett ikke særlig utbredt innen pasientbehandling, og helt nytt innenfor 

området smertebehandling i Helse Nord.  

 

Smerteavdelingen er et poliklinisk tilbud til pasienter med langvarig smerteproblematikk og 

subakutte smertetilstander med bekymring for utvikling av kroniske smerter (kronifisering). 

Avdelingen har stor tro på at IKT-verktøy i oppfølging av smertepasienter vil være spesielt godt 

egnet.  

 

Smerteavdelingens utfordringer er i hovedsak knyttet til følgende: 

 Spesialisttilbudet er sterkt sentralisert pga. begrensede ressurser innen fagområdet  

 Det er svært begrenset lokal kompetanse og ressurser i opptaksområdet  

 Oppfølging av pasienter lokalt og etter utredning er mangelfull 

 Samhandlingen mellom spesialist og lokalt helsepersonell er begrenset 

 Kostnadene ved pasienttransport og ambulering er betydelige 

 Det mangler gode systemer for å hindre manglende oppmøte til avtalt time   
 

Innspill og løsningsforslag er innhentet fra det tverrfaglige smerteteamet på UNN, fra primærleger 

og representanter i primærhelsetjenesten og kommunale helsetjenester, samt fra pasienter og 

representanter for pasientorganisasjoner. Datamaterialet er innsamlet og bearbeidet gjennom 

diskusjoner i prosjektgruppa, i interne møter i smerteavdelingen, presentasjoner og innspill til 

prosjektet gjennom fokusgrupper og personlige intervjuer. Materialet er ikke nødvendigvis fullt ut 

representativt for den sammensatte gruppen av interessenter og aktører, men gir likevel 

interessante og relevante innspill til den videre prosessen med å konkretisere løsningsforslag. 
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1.1 Utfordringer innen smertefeltet 
Forekomst 

Norge har høyest forekomst i Europa av pasienter med vedvarende smerter. Rundt 30 % av den 

voksne befolkning i Norge rapporterer langvarige smerter. Dette er betydelig høyere enn i våre 

naboland [5].  

 

Utrednings og behandlingskapasiteten i spesialisthelsetjenesten er svært lav, kun en promille av 

alle pasienter med smerter får behandling i smerteklinikk [6]. 

 

Smerteproblematikk representerer et av de store folkehelseproblemene i Norge. Ressursene 

avsatt til smertebehandling står ikke i forhold til behovets omfang, verken fra et pasient- eller et 

samfunnsperspektiv. Andelen sykmeldte i Troms og Finnmark er 18 % høyre enn gjennomsnittet i 

Norge, og Nord-Norge ligger også på topp når det gjelder andelen uføre. Av årsakene til 

sykmelding og uførhet utgjør muskel- og skjelettlidelser ca. 40 - 50 %, der smerte er et 

dominerende symptom. Innenfor denne kategorien utgjør kvinner med fibromyalgi og pasienter 

med ryggsmerter de største gruppene (www.nav.no).   

 

Stort opptaksområde 

Smerteavdelingen ved UNN tar i mot pasienter fra hele region nord. Størst er pasientgrunnlaget 

fra Troms og Finnmark fordi Bodø betjener det meste av Nordland. Geografisk er det et stort 

område (nær dobbelt så stort som Danmark). Pasientene må transporteres med fly eller båt for å 

møte en høyspesialisert tjeneste, fordi det i mange tilfeller ikke lar seg gjøre å benytte egen bil 

eller buss. I Helse Nord RHF utgjør samlet transport av pasienter til og fra behandling 

(ambulanse - og pasientreiser) om lag 1,4 mrd kr, over 10 % av samlet budsjett. Utgifter til 

pasientreiser utgjør ca. 550 mill. kr årlig
1
.  

 

Kunnskapsspredning 

Både helsepersonell og pasienter har ofte dårlig innsikt i årsaker til vedvarende smerte.  

Kunnskapen om opprettholdende faktorer er lav. Det samme gjelder kunnskap om behandling.  

 

På lang sikt er kompetanseheving, informasjon og allmenn kunnskapsspredning en stor og viktig 

oppgave for smerteavdelingen. Det er avgjørende at man finner optimale løsninger for samarbeid 

på tvers fordi tilgang til spesialisert smertekompetanse er så pass begrenset. Derfor ser 

smerteavdelingen det som helt naturlig og selvsagt at IKT skal tas i bruk i større utstrekning.   

 

Tverrfaglig behandling og samarbeid 

Erfaringsmessig bør vedvarende smerter behandles tverrfaglig [7]
2
, hvor samarbeidet mellom 

pasienten, smerteavdelingen og primærhelsetjenesten, samt andre involverte aktører, er 

avgjørende for et godt resultat.  

 

Langvarig smerte er ofte mer enn et fysisk symptom og utvikles, påvirkes og forsterkes av adferd, 

stress, traume, depresjon, kulturelle, genetiske, emosjonelle, kognitive og/eller kontekstuelle 

faktorer. 

 

                                                           
1
 https://ekstranett.helse-midt.no/1001/reg-

brukerutvalg/Postliste/RBU%20Kopimottaker.%20Brev%20fra%20HN%20RHF%20vedr%20nasjonalt%20brukerutvalg%2
0%20pasientreiser.pdf 
2
 Patient assessment and treatment should be multidisciplinary, involving appropriate specialists as needed, to ensure 

optimal management of all biomedical and psychological aspects of pain problems.  Treatment should aim to improve pain 
and/or pain management, and also to improve patient physical, psychological, and work and social role functioning.” IASP 
Guidelines 2011 

https://ekstranett.helse-midt.no/1001/reg-brukerutvalg/Postliste/RBU%20Kopimottaker.%20Brev%20fra%20HN%20RHF%20vedr%20nasjonalt%20brukerutvalg%20%20pasientreiser.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1001/reg-brukerutvalg/Postliste/RBU%20Kopimottaker.%20Brev%20fra%20HN%20RHF%20vedr%20nasjonalt%20brukerutvalg%20%20pasientreiser.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1001/reg-brukerutvalg/Postliste/RBU%20Kopimottaker.%20Brev%20fra%20HN%20RHF%20vedr%20nasjonalt%20brukerutvalg%20%20pasientreiser.pdf
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Langvarig smerte etter skade kan også utvikles til en egen sykdom i nervesystemet og anses ikke 

som en akutt smertetilstand. Tilstrekkelig innsikt i kompleksitet og psykosomatiske faktorer er 

utfordrende.  

 

Smerteavdelingen har kompetanse i form av spesialutdannet sykepleier, psykologer, smertelege, 

psykomotoriske fysioterapeuter og fysioterapeut med utdanning innen oppmerksomhetstrening og 

stressmestring (mindfulness) og helsepedagogikk. Smertekompetanse er en mangelvare og bruk 

av IKT-løsninger kan gi effekter både i form av økt tilgjengelighet, og muligheter til å knytte seg 

opp mot egnet kompetanse i andre regioner og i andre land.  

 

Behandlingen er sammensatt og krevende; psykoterapi, fysioterapi, pedagogikk, rådgivende, 

bevisstgjørende og interaktiv. Den er således ulik tradisjonell medisinsk behandling, der 

pasienten er en passiv mottaker av medikamentell eller operativ behandling. I en mer interaktiv og 

rehabiliterende behandling er det behov for kontinuitet og gode kommunikasjonsmuligheter.  

 

Behandlingen kan være medikamentell, men er i hovedsak støttende.  

For stort fokus, både hos pasient og helsevesen, på medisinske eller medikamentelle forhold, kan 

til og med forsinke behandlingen og resultatene.  

 

Vedvarende smerte kan ikke reduseres til kun et medisinsk problem. Behandlingen krever 

kommunikasjon med lokalt helsepersonell, både med fysioterapeut, fastlege, og psykoterapeut. I 

tillegg bør i blant også sosionomer, NAV, arbeidsgivere og pårørende inkluderes. Vedvarende 

smerte kan ikke alltid behandles bare i spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten. 

Optimal ressurstilgang og rutiner for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, 

pasientene, samt med øvrige aktører er en forutsetning for god kvalitet og gode resultater. Dette 

gjelder særlig i de tilfeller der psykososiale faktorer har stor betydning for smerteproblematikken. 

 

Det må etableres et godt samarbeid og gode rutiner for samarbeid mellom aktørene i hele 

behandlingskjeden. 

 

Langvarig behandling 

Vedvarende smerte er komplisert og vanskelig å behandle. Medikamentelle behandlinger har som 

regel meget dårlige langtidsresultater. Ofte kan det være faktorer i pasientens biografi 

(livshistorie) som forårsaker en disposisjon for smerteproblematikk. Sentral sensitivisering 

(overfølsomhet) på grunn av utmattelsesraksjoner, langvarig stress eller tidligere traumer krever 

lang behandlingstid. Opprettholdende psykososiale faktorer er vanskelig å eliminere totalt. 

Pasienten må i blant omfortolke sin opplevelse av smerteproblematikken og endre sine vaner og 

tankemønstre. For mange pasienter er det en stor utfordring å aktivt bearbeide sin egen situasjon. 

Dette er tidkrevende prosesser og det er behov for langvarig støtte. 

 

Akutt smerte som til slutt ender i kronisk sykdom er vanskelig å behandle. Også i disse tilfellene 

er det behov for å optimalisere behandling og mestringsressurser.  

  

Behandling i pasientens hjemmemiljø 

Behandling av vedvarende smerte er i hovedsak rettet mot å gjenvinne livsfunksjoner, mestring 

og livskvalitet. Erfaringer og forskning viser at vedvarende smerte ofte er kontekstuelt betinget. 

Pasientenes personlige erfaringer, deres relasjoner og vaner, som igjen er koblet til egen 

livssituasjon, kan være faktorer av stor betydning i smertebehandlingen. Det er derfor avgjørende 

å kunne støtte pasienten i arbeidet med aktivt å bearbeide sin egen situasjon. Dette er sentralt i 

smertebehandlingen og gjøres sannsynligvis best i, eller nært, pasientens hjemmemiljø, og ikke 

kun på sykehus eller annen institusjon.  
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1.2 Smerteavdelingens problembeskrivelse 
Volum. 

Årlig mottar Smerteavdelingen ved UNN omkring 500 henvisninger (inkl. ”Raskere tilbake
3
”). Mer 

enn 90 % av henvisningene kommer fra Finnmark og Troms. I dag avvises eller viderehenvises 

omkring 40 % av henvisningene.  Smerteavdelingens ventetider påvirker i noen grad også 

selekteringen. Per i dag er ventetiden maksimum 3 måneder. Omkring 8-9 % av pasientene 

unnlater å møte opp uten å gi beskjed, mens hele 16 % avbestiller. Det er rimelig å anta at en del 

av pasientene uteblir pga. lang reisevei til UNN. Avbestillingen kommer dessverre ofte så sent at 

man ikke har tid til å kalle inn nye pasienter. Totalt uteblir altså hver fjerde pasient. I majoriteten 

av disse tilfellene kan man ikke tilby timene til andre.   

 

Pasientforløp 

Et typisk pasientforløp innebærer at pasienten diagnostiseres og vurderes tverrfaglig ved 

Smerteavdelingen. Konsultasjonen innebærer en dyptgående tverrfaglig vurdering basert på 

intervju og kan vare i opptil 3 timer. Videre følges behandlingen opp av fastlege i samarbeid med 

øvrige lokale behandlere. Pasientene innkalles til kontroll ved Smerteavdelingen etter 6 og 12 

måneder. I tillegg tilbyr smerteavdelingen gruppebehandling. 

 

I perioden mellom 1., 2. og 3. konsultasjon er det ikke etablert systematisk samhandling mellom 

sykehuset, primærhelsetjenesten og pasientene, bortsett fra telefonisk kontakt etter behov.   

 

Erfaringen er at dette fører til manglende kontinuitet og at anbefalinger, refleksjoner eller 

beslutninger som er blitt gjort i konsultasjonen på UNN ikke følges opp, stimuleres eller 

effektueres. Årsaken kan også være manglende kommunikasjon og ressurser / tilbud lokalt.  Vi 

tror at både ressursene i lokalmiljøet (fastlege, psykoterapeut og fysioterapeut) og pasientene har 

behov for bedre og tettere oppfølging fra spesialisthelsetjenesten gjennom hele 

behandlingsforløpet. Mer spesifikt er det behov for støtte knyttet til etablering og oppfølging av 

eventuell medikamentell behandling og tilrettelegging for atferdsendringer, blant annet ved 

anvendelse av kognitive teknikker.  

 

Problembeskrivelse 

Dagens situasjon er ikke optimal med hensyn til kontinuitet og oppfølging av den enkelte pasient.  

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten bør styrkes. Dette kan 

igjen medføre sparte reisekostnader og innsparing av kostnader som påløper fordi pasienter ikke 

møter til avtalt time. Vi har tro på at både helsepersonell og pasienter vil ha stor nytte av at 

smertekompetansen blir mer tilgjengelig og at samarbeidet mellom både sykehus, 

primærhelsetjeneste og pasienter bygges opp rundt mer interaktivitet og løsninger som gjør 

pasientene bedrer rustet til å mestre egen situasjon. Dette er spesielt viktig for pasienter med lang 

reisevei til sykehuset.  

 

Smerteavdelingen ønsker å utvide og styrke gruppebehandlingstilbudet ved å ta i bruk IKT-

løsninger som kan bidra til at pasientene er bedre forberedt før gruppetreningen, samt for 

oppfølging og etterbehandling.  Dette kan også gi pasientene mulighet for å møtes og utveksle 

erfaringer i virtuelle forum i etterkant av gruppetreningen.  

 

 

                                                           
3
 Raskere tilbake er et nasjonalt tiltak vedtatt av Sykefraværsutvalget høsten 2006. Tiltaket inngår som en del av IA-

samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Målet er å unngå sykefravær og hjelpe sykmeldte 
arbeidstakere raskere tilbake i jobb. (Wikipedia 07.06.2011) 
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1.2 Forankring i nasjonale og lokale strategier 
Samhandlingsreformen (2008-2009) [8] tegner et fremtidsbilde av en helsetjeneste med helhetlige 

pasientforløp, bedre samhandling og en mer aktiv pasient-/brukerrolle. Disse fremtidsbildene 

baseres på en forestilling av en mer myndiggjort og aktiv pasient som har kunnskap om egen 

helse, bedre oversikt over sine rettigheter og som i større grad er involvert i beslutninger rundt 

egen helse og i selve behandlingen.  

 

For å møte fremtidens utfordringer på omsorgsfeltet, arbeider myndighetene med Omsorgsplan 

2015 [9]. I forslaget til ny helse- og omsorgsplan fokuseres det på utfordringer knyttet til at 

pasienter med kroniske sykdommer har særlig behov for helhetlige tjenester. Særlig gjelder dette 

innenfor området rehabilitering. 

 

Brukermedvirkning har sin forankring både i de nasjonale og regionale målsettingene for 

helsetjenestene. I følge strategien til UNN skal sykehuset være pådriver for brukermedvirkning, 

likemannsarbeid og pasientopplæring. Satsingsområdene i UNN er medvirkning, utdanning, 

forskning, samhandling, telemedisin og kultur. 

 

Det pekes også på de muligheter nye sosiale medier og ny kommunikasjonsteknologi gir for 

bekymringsreduksjon, trygghet, veiledning, kontakt og oppfølging i forholdet mellom brukere, 

pårørende og hjelpeapparat. 

 

1.3 Rapportens oppbygning 
I rapportens kapittel 2 gis en kort presentasjon av prosjektets mål, organisering og aktiviteter. I 

kapittel 3 beskrives hvilke metoder som er anvendt for å fremskaffe nødvendige data. I kapittel 4 

redegjøres det for resultater og hvordan prosjektgruppen har bearbeidet materialet frem til 

konkrete løsningsforslag. I kapittel 5 har vi sett på ulike relevante teknologier og løsninger, både 

erfaringer fra prosjekter og rutinetjenester i Norge og i andre land. De identifiserte løsningene 

drøftes opp mot juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger i kapittel 6. I kapittel 7 

presenteres en generell oversikt over de viktigste forutsetningene og rammebetingelsene for 

innføring av IKT-løsninger i helsesektoren. I kapittel 8 har prosjektgruppen utarbeidet et forslag til 

hvilke tjenester som bør prioriteres på kort og litt lengre sikt og vurdert disse opp mot 

forutsetninger og rammebetingelser. I tillegg pekes det på konkrete forskningsprosjekter og 

innovasjonspotensial.  

 

 

 

2 Om forprosjektet 
 

2.1 Visjon  
Prosjektet har som formål at man på sikt kan tilby et helhetlig tilbud til smertepasienter gjennom 

mer pasientsentrerte tjenester, og gjøre primærhelsetjenestens rolle mer tydelig som hovedsete 

for behandling og tverrfaglige behandlingsteam. Dette skal bidra til å styrke samarbeidet mellom 

UNN og primærhelsetjenesten for å gi et fullverdig tilbud til den hver enkelt pasient.  

 

2.2 Hovedmål 
Ett mål har vært å kartlegge potensial for nye samhandlingsløsninger og konkret avdekke 

behovene til de enkelte aktørene i behandlingskjeden (både for det tverrfaglige teamet på 

smerteklinikken på UNN, relevante samarbeidende spesialister, helsepersonell i 

primærhelsetjenesten, pasienter og pasientforening). I tillegg har målet vært å utrede og 

utarbeide forslag til løsninger som gir pasientene kompetanse og støtte til å mestre helsemessige 

utfordringer og som åpner for økt samhandling mellom pasienter og helsevesen. 
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Det har også vært en målsetting å etablere et grunnlag for ett eller flere hovedprosjekter innen 

feltet.  

 

2.3 Delmål 
1. Utrede behov for pasientmedvirkning og bedre samhandling med pasienter  

2. Utrede behov for bedre samhandling med helsepersonell og primærleger i 

primærhelsetjenesten 

3. Utrede muligheter og foreslå tiltak for å videreutvikle Smerteavdelingens hjemmeside 

4. Utrede behov for bedre samhandling med andre smerteavdelinger i Helse Nord og 

(smerte-)satellitt i Alta 

5. Kartlegge hvilke løsninger (teknologier og tjenester) som allerede finnes og hva som er 

tatt i bruk andre steder 

6. Utrede relevante juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger 

7. Utvikle beslutningsgrunnlag og søknader for nye prosjekter 

 

2.4 Organisering, finansiering og aktiviteter 
Prosjektet er finansiert av ”UNN-millionen” med kr 122 000 og i form av egeninnsats fra både 

Smerteavdelingen og NST. Forprosjektet sluttføres 1.4.2012. 

 

Prosjekteier: UNN HF v/OPIN-klinikkens klinikkleder  

Prosjektansvarlig: Avdelingsleder Åsta Myhre ved Smerteavdelingen, UNN HF.  

 

Prosjektleder: Tove Normann, NST 

Faglig ansvarlig: Owe Landström, Smerteavdelingen 

 

Prosjektet har vært gjennomført i et nært samarbeid mellom prosjektleder og faglig ansvarlig ved 

Smerteavdelingen.  

 

Prosjektgruppen har bestått av faglig personell ved smerteavdelingen, samt juridisk 

seniorrådgiver Ellen K. Christiansen og sikkerhetsrådgiver Eva Skipenes ved NST. 

Gjennomførte aktiviteter 

Aktivitet 1. Beskrive dagens situasjon 

Aktivitet 2. Kartlegge eksisterende teknologier og tjenester 

Aktivitet 3. Kartlegge behov for elektronisk kommunikasjon hos pasienter og samarbeidende 

helsepersonell 

Aktivitet 4. Beskrive ønsket situasjon 

Aktivitet 5. Forankring i avdeling, hos samarbeidspartnere og i toppledelsen 

Aktivitet 6. Kartlegge muligheter og beskrive tiltak for videreutvikling av smerteavdelingens 

hjemmeside. 

Aktivitet 7. Søke informasjon og koordinere mot andre prosjekter i sektoren 

Aktivitet 8. Utarbeide beslutningsgrunnlag, inkludert juridiske og sikkerhetsmessige vurderinger 

og prosjektsøknad for nye prosjekter 

 

I det følgende presenteres metodisk tilnærming. 
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3 Metode 
 

Metodisk har vi innhentet informasjon på følgende måter: 

1. Gjennomgang av relevante dokumenter, rapporter og webbasert informasjon, samt 

deltakelse på faglig relevante konferanser og seminarer.  I tillegg har vi hatt flere møter 

med andre fagmiljøer, leverandører og brukere av løsninger for å få demonstrert 

løsninger og erfaringer med bruk. 

2. Regelmessige møter i prosjektgruppen 

3. 2 fokusgruppemøter med brukere (pasienter) med til sammen 9 deltakere 

4.  4 personlige intervjuer med brukere (pasienter) 

5.  1 fokusgruppemøte med primærhelsetjenesten hvor i alt 8 leger deltok 

6.  Intern fagdag på smerteavdelingen, og kontinuerlig pågående prosess på 

smerteavdelingen om behov og utviklingspotensial, demonstrasjoner av løsninger og 

prosjektoppdatering.  

 

3.1 Gjennomgang av relevante dokumenter og løsninger i bruk 
For å kartlegge aktuelle teknologier og løsninger i bruk har vi gjennomgått prosjektrapporter og 

innhentet erfaringsmateriale både fra prosjektledere på NST og informasjon tilgjengelig på web. I 

tillegg har vi invitert relevante fagpersoner til å presentere teknologi og løsninger, samt at 

prosjektdeltakerne har deltatt på relevante konferanser og seminarer. 

Prosjektleder og faglig leder har hatt møter med andre fagmiljøer, leverandører av løsninger og 

brukere av IKT-løsninger i helsetjenesten. Hensikten har vært å få demonstrert relevante 

løsninger i bruk, samt å fremskaffe informasjon om brukererfaringer og funksjonalitet til de ulike 

systemene (DIPS, Communicare Tools (inkl WebChoice), MinJournal, Webbasert sårjournal, 

ACT-basert nettbehandling i Uppsala, DiagraphIT, CheckWare mfl). 

3.2 Prosjektmøter 

Det ble etablert en prosjektgruppe med representanter fra Smerteavdelingen og NST. Gruppens 

tverrfaglighet, dynamikk og sammensetning har vært avgjørende for prosjektets samlede 

resultater og bidratt til viktige veivalg og aktiviteter underveis i prosjektet.  

 

Prosjektleder og faglig leder har hatt regelmessige møter for å utvikle prosjektet. I tillegg har 

fagpersoner fra NST med relevant kompetanse bidratt i prosjektmøtene. Arbeidsformen har 

bestått i å utveksle erfaringer, dele kunnskap og utvikle prosjektet i fellesskap.  

 

Prosjektleder og faglig leder har også hatt ansvar for å sikre forankring av prosjektet i egne 

avdelinger, samt å opprette god kontakt med representanter i primærhelsetjenesten.  

 

3.3 Behovskartlegging  
Denne undersøkelsen baserer seg på intervju som metode, hvor det er benyttet både 

fokusgruppeintervju og personlige intervjuer med pasienter og representanter for 

primærhelsetjenesten for å kartlegge samhandlingsbehov og få innspill på forslag til løsninger. 

Fokusgruppeintervjuene hadde en varighet på ca. 2 timer, mens de individuelle intervjuene varte 

ca. 1 time. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd.  

 

Intervjuene ble gjennomført av en moderator som presenterte undersøkelsen og ideer som 

informantene skulle drøfte og komme med innspill på. Hensikten var at informantene skulle ta 

dette opp til drøfting. Disse ideene la grunnlag for diskusjon, behovsdefinering og forslag til 

løsninger.   
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I tillegg har smertelege ofte drøftet behov for elektronisk samhandling med pasientene i 

konsultasjoner på sykehuset. Pasientene er positive til at smerteavdelingen ønsker å ta i bruk 

IKT-verktøy for å bedre kvaliteten på tjenestene. Resultatene av disse samtalene er ikke 

systematisert, men er i hovedsak sammenfallende med behovene som fremkom i kartleggingen.  

 

3.3.1 Intervju med pasienter 

Det var ønskelig å rekruttere personer med bosted utenfor Tromsø, gjerne fra kommuner uten et 

velutbygd behandlingsapparat for smertepasienter, og med lang avstand til UNN. I 

utgangspunktet var ønsket i å involvere en gruppe på fem til åtte deltakere gjennom 3-4 møter i 

løpet av høsten 2011. Det ble tidlig klart at dette ville bli for ressurs- og kostnadskrevende.   

Det ble derfor rekruttert pasienter som likevel skulle til UNN ved at de var påmeldt som deltakere 

på smertekurs i Tromsø samme høst. Dette medførte imidlertid at det var ulike personer/grupper 

som møttes og at man ikke fikk fulgt opp temaer og spørsmål fra gang til gang.  

I alt ble det avholdt tre slike samlinger. Ved første møte var det i alt fire pasienter som deltok, 

hvorav tre kvinner og en mann. Ved andre møte deltok tre menn og to kvinner. Ved det siste 

kurset var det ingen som fant rom for å delta i fokusgruppen. Det var imidlertid noen pasienter 

som ønsket å delta ved personlig telefonintervju i etterkant av smertekursene, og det ble i alt 

gjennomført tre slike personlige intervjuer.  

Temaene for både gruppeintervjuene og de individuelle intervjuene med pasienter var knyttet til: 

 hvilke helseaktører informantene ønsket å ha mer og bedre tilgjengelighet til (både på 

UNN og på hjemstedet) 

 ønsket innhold i denne kontakten  

 samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten  

 hvilke verktøy og medier som kunne benyttes for å styrke samarbeid og oppfølging 

 informasjonsbehov og hvordan informasjonen burde presenteres 

 

3.3.2 Intervju med primærleger  

Av ressursmessige årsaker valgte vi å avholde kun ett fokusgruppemøte. Prosjektet hadde 

allerede etablert kontakt med praksiskonsulent Arve Østlyngen og primærlege Peder Halvorsen i 

Alta og det ble derfor naturlig å avvikle møtet der. Møtet ble gjennomført i februar 2012. Fra 

prosjektet deltok faglig leder Owe Landström og Frank Larsen som moderator. I alt 8 leger deltok i 

fokusgruppen.  

 

Mange av temaene var de samme som under fokusgruppeintervjuet med pasientene, men med 

hovedvekt på hvilke løsninger fastlegene vurderte som nyttige med henblikk på å bedre 

informasjonstilgang og kommunikasjon og samarbeid.  

 

3.3.3 Smerteavdelingens behov  

Avdelingen har gjennomført flere interne møter med ansatte, og med faglig leder som moderator. 

Hensikten har vært å starte en modningsprosess og etablere en felles plattform hvor man har 

identifisert behov og fått presentert nye teknikker, i tillegg til å orientere om prosjektets fremdrift. 

Målet har vært en felles tverrfaglig tilnærming til det komplekse feltet for å optimalisere de 

begrensede ressursene som finnes, identifisere samarbeidsområder og definere hvordan man i 

samarbeid med primærhelsetjenesten kan etablere helhetlige tjenestetilbud til pasienter med 

kroniske smerter.  
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4 Resultater behovskartlegging 
 

4.1 Generelle betraktninger 
Pasientrettede IKT-systemer kan bidra til å gjøre pasienter mer aktive i sin egen helsehjelp. Ved å 

involvere pasienten i behandlingsforløpet bidrar man til økt pasientsikkerhet [10]. En måte å gjøre 

det på er å gi pasienten elektronisk tilgang til egen journal og mulighet til å oppdatere utvalgte 

opplysninger selv, noe som har vist seg å være ønskelig [11]. I en kartleggingsrapport i Helse 

Nord vurderes det som naturlig at pasienten inkluderes i henvisningsprosessen og at en stor del 

av fokus bør ligge på informasjonsflyt fra pasient til helsevesenet. Ved å optimalisere 

kommunikasjonen vil kvaliteten på beslutningsgrunnlaget til leger eller behandlingsapparat 

sannsynligvis kunne heves [1, 2].   

 

Norske og svenske [12, 13] forskningsresultater viser også at bruk av IKT-verktøy kan ha 

betydelig positiv effekt på helseresultatet. Dette styrker pasienter og pårørendes 

egenkompetanse og mestring av sykdom, forbedrer kommunikasjon og samhandling med 

helsepersonell gjennom elektronisk kommunikasjon, samt gir tilgang til evidensbasert kunnskap 

[14, 15].  

 

Av Kunnskapssenterets rapport ”…med pasientens øyne” , fra Norsk Sykepleieforbunds (NSF) 

nasjonale forbedringsprosjekt, fremgår det at NSF har satt fokus på brukermedvirkning, og at 

dette bidrar til å styrke brukernes innflytelse i helsevesenet [16]. Gevinstene ved økt medvirkning 

er for eksempel også større mulighet for å påvirke eget liv og behandling, og øke trivsel og glede. 

Brukerne uttaler at bedre og mer forståelig informasjon gir bedre mestring, samt at de føler seg 

ivaretatt og trygge.  

 

4.2 Hovedinntrykk fra behovskartleggingen 
Det har vært essensielt for smerteavdelingen å ivareta brukerperspektivet og å tilrettelegge for 

brukermedvirkning i dette prosjektet. Vi har derfor inkludert både pasienter og representanter for 

primærhelsetjenesten i kartleggingen.  

 

I likhet med andre undersøkelser om samhandlingsbehov [17, 18], viser våre resultater at 

aktørene ønsker mer tilgjengelige tjenester, bedre koordinering og informasjonsflyt mellom 

behandlerne, samt tilgang til kvalitetssikret relevant helseinformasjon.  

 

For pasientene er det særdeles viktig at det er lett å komme i kontakt med behandlerne og at det 

er god koordinering mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Dette bidrar til 

bedre kontinuitet i behandlingen og at de ikke har for mange aktører å forholde seg til.  

 

For primærlegene er det viktig å sikre godt samarbeid med sykehuset og at de har nødvendig 

informasjon og kunnskap til å følge opp pasienten på en optimal måte. De har behov for enkle 

løsninger, gjerne i form av en meldingsfunksjon og videokonferanse mellom smerteavdelingen og 

fastlegen, gjerne med pasienten til stede.  

 

For smerteavdelingen er det avgjørende at samarbeidet med pasienter og primærhelsetjenesten 

fungerer og at man finner løsninger som bidrar til bedre kvalitet og effektiv behandling, mer 

tilgjengelige tjenester og mestringsverktøy, samt god oppfølging i pasientens nærmiljø. 

Smerteavdelingen har behov for verktøy som sikrer at alle involverte har tilgang til oppdatert 

informasjon, status på behandling, medisinering og oppfølging. 

 

Nedenfor presenteres hovedfunn fra kartleggingen knyttet til tre hovedområder: 

 Samhandling, kommunikasjon og koordinering 
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 Informasjon 

 Støtte for selvhjelp, motivasjon og egenmestring 

 

4.3 Identifiserte behov 

4.3.1 Samhandling, kommunikasjon og koordinering 

Pasientene 

Samhandling mellom fastlege og smerteavdelingen er et tema som opptar de fleste pasientene. 

De ønsker færre personer å forholde seg til og har behov for at primærlegen og smerteavdelingen 

er enige om diagnose, behandling og oppfølging. De har med andre ord behov for bedre 

koordinerte tjenester og at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

styrkes. Pasienten vil gjerne delta i denne samhandlingen, enten ved at de deltar i felles fysiske 

møter, via nettbaserte løsninger eller videokonferanse. De aller fleste oppfatter fastlegen som et 

viktig nav i samarbeidet, men samarbeidet fungerer ulikt for flere av pasientene.  

 

De ønsker mer kontinuitet i behandlingen og tettere kontakt med smerteavdelingen, både før 

poliklinisk time, for oppfølging mellom møtene og etter avsluttet behandling. De peker spesielt på 

kontakt med fysioterapeut for veiledning på avtalte øvelser, samt oppfølging etter smertekurs. 

Denne oppfølgingen kan være både personlig og i grupper på hjemstedet. 

 

Smertepasientene utgjør ikke en homogen gruppe, og flere har behov for å komme i kontakt med 

andre i samme situasjon. Dette kan foregå både lokalt i grupper eller i nettbaserte forum. Ved 

eventuell nettbasert samhandling føler noen at det er en forutsetning at man har møttes før, 

gjerne på smertekurs eller i lokal smertegruppe eller lignende. 

 

Pasientene etterspør også bedre koordinering og samarbeid mellom helsetjenesten og NAV-

systemet. Noen foreslår et rettighetssenter hvor en kan få informasjon om rettigheter og ytelser. 

 

I tillegg ønsker noen opplegg for trening og avspenning på nettet, samt at familien skal involveres 

tidlig i forløpet.  

 

Primærlegene 

Primærlegene har behov for å samarbeide tettere med smerteavdelingen, både med og uten 

pasient tilstede. Behovet er særlig knyttet til generell oppfølging, oppfølging av medikamentbruk 

og utvikling av mestringsstrategier. De har behov for en enklere løsning for kontakt med 

smerteavdelingen, gjerne i form av elektroniske meldinger, og videokonferanse, slik at det er lett å 

ta kontakt. De er mindre opptatt av muligheter for felles journal, men noen har imidlertid hørt om 

positive erfaringer med dette.  

 

Primærlegene ser også et behov informasjon om status om pasienten i løpet av 

behandlingsforløpet for bedre oppsummering, oppfølging og medikamentstyring. Ett forslag er et 

planlagt oppfølgingsmøte etter pasientens første møte på smerteavdelingen. Hyppigere og flere 

konsultasjoner kan også gi bedre tid til oppfølgingen om blant annet trening, som ofte kan bli 

salderingspost når andre ting krever tiden i konsultasjonen. Samtidig mener en av informantene 

at hyppigere konsultasjoner til denne pasientgruppen vil medføre behov for kapasitetsøkning i 

allmennlegetjenesten.  “I påvente av dette kan nettbaserte tilbud til pasientene være en god 

løsning som kan bidra til mer konstruktiv bruk av den faktiske tiden man har til rådighet for den 

enkelte pasient." 

Primærlegene har behov for felles møter for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer med 

andre behandlere lokalt, gjerne også i samarbeid med pasientene.  
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De er også opptatt av godt samarbeid med NAV og har erfart at det kan være vanskelig å få tak i 

riktig saksbehandler på telefon. De ønsker en enklere løsning for dette, samt bedre informasjon 

om trygdeytelser, refusjoner og bidragsordninger.  

 

Smerteavdelingen 

Første konsultasjon på smerteavdelingen innebærer nyorientering, omfokusering og 

omfortolkning av egen situasjon. Smerteavdelingen ser stor gevinst i tidlig oppfølging for å sikre 

kontinuitet og for ikke å miste tempo etter første konsultasjon.  

 

Det er behov for tettere samarbeid med primærhelsetjenesten, gjerne gjennom bruk av felles 

fleksible elektroniske verktøy, og ikke kun via telefon eller elektroniske meldinger. Dette kan 

medføre bedre integrering av alle aktørenes bidrag til behandling i henhold til den langsiktige 

behandlingsplanen/strategien som formuleres ved det første tverrfaglige møtet på 

smerteavdelingen.  

 

Det er også behov for en oversikt over fremdrift (“behandlingslogg”), og smerteavdelingen kan ha 

stor nytte av informasjon om fremdrift i behandlingen hos for eksempel fysioterapeut, fastlegen, 

eller psykoterapeuten. I tillegg vil det også være en fordel å være oppdatert på pasientens kontakt 

med NAV og hvordan pasienten fungerer i sitt hjemmemiljø.  

 

“Ved tidlig å kunne fange opp hva som ikke fungerer i behandlingsplanen, vil man kunne 

identifisere manglende ressurser og sette i verk tiltak for å korrigere”. 

 

4.3.2 Informasjon 

Pasientene 

Pasientene opplever at de må fortelle sin historie flere ganger til ulike personer. I tillegg peker 

noen på at det ofte ikke er samsvar mellom informasjon de har mottatt på smerteavdelingen og 

informasjon de får i møtet med primærhelsetjenesten. Dette må koordineres bedre.  

De ønsker bedre informasjon før møtet på smerteavdelingen, slik at de får mer kunnskap om 

avdelingen og for å kunne komme forberedt til konsultasjonen. Medikamentbruk, effekter, 

interaksjoner og bivirkninger, samt begrunnelser for valg av medikamenter er essensiell 

informasjon som etterspørres. Flere av pasientene er opptatt av informasjon og kunnskap om 

treningsopplegg, hvilke øvelser de kan gjøre selv, etc. De etterspør også bedre oversikt over 

hvilke tilbud som finnes lokalt. 

Det er behov for mer kunnskap om tjenestetilbudet både ved sykehuset og lokalt, og de ønsker et 

sted å henvende seg for spørsmål og svar. Her foreslås en resepsjonist eller en dedikert kontakt i 

sykehuset som kan veilede dem gjennom systemet. 

Pasientene har også stort behov for god kontakt med NAV og veiledning i forhold til rettigheter, 

utfylling av skjemaer, med mer. 

Primærlegene 

Primærlegene opplever at pasientene har stort behov for informasjon om egen tilstand, 

behandlingstilbud og medikamentbehandling. Dette fordrer godt samarbeid mellom behandlerne 

og at alle parter har fått nødvendig informasjon. Primærlegene har også behov for mer kunnskap 

og informasjon om behandlingstilbud, henvisningsalternativer og medikamentbehandling for å 

kunne tilrettelegge for egnet behandling i samarbeid med smerteavdelingen.  

Noen mener at det kan være nyttig å finne relevant informasjon om organisering av tjenesten, 

hvilke klinikker som har avtale med Helse Nord, sentrale og lokale ressurser, samt oversikt over 

kurs og behandlings tilbud på ett (nett-)sted. Informasjon om rettigheter, trygdeytelser, refusjoner 

og bidragsordninger kan også finnes her. De er imidlertid litt usikre på hvor mye de vil anvende et 
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slikt nettsted selv. En av informantene viste imidlertid til en webside i Helse Nord, med nyttige 

oversikter og informasjon om rehabiliteringstilbud
4
. Primærlegenes behov for informasjon vil blant 

annet være avhengig av erfaring, kompetanse, nettverk og hvor godt man kjenner egen region 

(nyansatt, vikar etc).  

 

Smerteavdelingen 

Smerteavdelingen har informasjons-, og veiledningsansvar overfor primærhelsetjenesten, og 

ønsker derfor å tilrettelegge for effektive løsninger som ivaretar aktørenes kunnskaps- og 

informasjonsbehov. Det er behov for en oversikt over hvordan smertekompetansen er organisert, 

oversikt over de ulike aktørene i regionen, faglige møteplasser, oversikt over tjenestetilbud og 

kompetansetiltak knyttet til blant annet medikamenthåndtering.  Smerteavdelingen peker ut tre 

viktige områder for informasjons- og utdanningsbehov: 

 Medikamenthåndtering  

 Generell informasjon om smerter, behandling og tilbud  

 Informasjon om smerterelaterte tilbud i regionen 

 

4.3.3 Støtte for selvhjelp, motivasjon og egenmestring 

Pasientene 

Pasientene har behov for å styrke egen motivasjon og mestringsmuligheter.  De ønsker enkel 

tilgang til verktøy, informasjon og læringsinnhold. De har lett for å falle av treningsopplegg hvis 

det ikke er noen form for oppfølging eller motivasjonsstøtte, gjerne i form av daglige råd eller en 

form for ”forpliktelse”. De har behov for mentale treningsprogram for avspenning og for å fokusere 

på det positive (psykisk velvære), samt hjelp til å takle blant annet søvnproblemer. Noen har også 

behov for å registrere opplevd smerte, mens andre kunne tenke seg en treningsdagbok.  

 

De fleste pasientene er svært opptatt av egen medikamentbruk og medikamenteffekter og føler 

seg usikre på kvaliteten på informasjon som de finner på Internett. De etterspør både 

medikamentrådgivning, relevant informasjon og kurs innenfor temaet.  

 

Primærlegene 

Primærlegene mener at pasientene kan ha nytte av egnede verktøy for selvhjelp og 

egenmestring. Når det gjelder mentale treningsprogram er de opptatt av at dette foregår på en 

sikker måte og at forholdene legges til rette for å skape trygghet blant deltakerne i gruppa.  En av 

informantene pekte på at det er mange ting som skal tas opp med pasientene når de møtes og at 

det ofte ikke blir tid til å ha fokus på trening. Treningsprogrammer og egnede verktøy kan 

kompensere for manglende tid til dette i konsultasjonen.  

 

Smerteavdelingen 

Det tverrfaglige teamet på smerteavdelingen ser behov for et nettbasert behandlingsalternativ for 

å få raskere oppfølging, bedre kontinuitet og bedre oversikt over behandlingen til pasientene.  

 

Som regionalt smertesenter ser avdelingen stor nytte i å utvikle fremtidsorienterte systemer for 

mestring og som skal være tilgjengelige uavhengig av geografi og tid. Det er ønskelig å kunne 

tilby webbaserte verktøy til pasienter som er motiverte, som etterspør slike tjenester og som har 

behov for mer kontinuerlig kontakt med behandlerne.  

 

Smerteavdelingen må også kunne delta i den internasjonale utviklingen innen nettbasert 

smertebehandling, eksempelvis Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

                                                           
4
 www.helse-nord.no/rehabilitering 

 

http://www.helse-nord.no/rehabilitering
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4.4 Analyse og oppsummering av tjenestebehov 
Prosjektleder, faglig leder og moderator har i etterkant av kartleggingen bearbeidet og analysert 

det innsamlede datamaterialet, blant annet for å finne noen fellesnevnere og for å få det hele satt 

inn i en IKT-kontekst.  

 

For å få et tverrfaglig perspektiv og ytterligere få bearbeidet det innsamlede materialet, har vi 

innhentet råd og innspill fra relevante fagpersoner både på smerteavdelingen, hos en 

representant for fastlegene og fra tverrfaglig kompetanse på NST. Materialet er kategorisert i 

henhold til listen under. 

 

Nettbaserte tjenester med fokus på: 

 Samhandlingsbehov og koordinering (komme i kontakt med smerteavdelingen, fastleger, 

psykoterapeuter og andre smertepasienter og samarbeidet dem imellom)  

 Informasjon, både generell og kontekstspesifikk, samt oversikt over tilgjengelige 

ressurser og lokale tilbud, smerteportal 

 Motivasjon og mestring, kurs og tjenester  

 

 

Tabellen nedenfor viser kategoriserte tjenestebehov og mulige tiltak. Dette danner grunnlaget for 

forslag til løsninger med prioritet i kapittel 8.1 
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Tjenestebehov 

 

Mulige tiltak 

 

SAMHANDLING, KOORDINERING OG 

KONTINUITET 

 

Kontakt med og samarbeid mellom: 

 Smerteavdelingens tverrfaglige team 

 Fastleger 

 Lokale behandlere (fysioterapeut, psykolog) 

 Pasienter 

 NAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinerende instans/Call-centre: 

 

 Et sted man kan henvende seg til for 

spørsmål og svar 

 Noen som kan guide en i systemet 

 Behandlings- og medikamentrådgivning 

 Behandlingslogg/journal 

 

 

 

 

 

 

 Utvikle dynamisk samhandlingsløsning eller ta i bruk 

eksisterende løsninger som gir muligheter for 

meldingstjeneste og ev. felles nettbasert 

smertejournalløsning 

 Oppfølgingsmøter via videokonferanse 

 Lokale gruppemøter 

 

Samhandling via: 

 e-post 

 SMS/MMS 

 Videokonferanse 

 Webbaserte møteplasser 

 Nettbasert forum, interaktiv spørsmål/svartjeneste 

(chat)  

 

 

 

 

 Etablere en smertekoordinatorfunksjon 

 Rådgivningstjeneste (kontortid/responstid) 

 Personlig coach eller ”avatar” tilgjengelig via mobile 

løsninger 

 

INFORMASJON 

Informasjonstjeneste med både generell og 

kontekstspesifikk informasjon (utadrettet info om 

smerte/smertebehandling) 

  

 

FAQ tjeneste 

 

Etablere en regional smerteportal for både pasienter og 

behandlere med følgende tjenester: 

 Tilgang til relevant kvalitetssikret helseinformasjon 

 Tilgang til nødvendig informasjon om rettigheter og 

refusjonsordninger 

 Oversikt over ressurser, tilbud og tjenester 

 Rådgivning om medikamenthåndtering 

 Åpne og lukkede diskusjonsfora  

 

 

MOTIVASJON OG MESTRING 

Å få tilgang til, samt å kunne delta på 

nettbaserte kurs i regi av smerteavdelingen eller 

i primærhelsetjenesten  

Tilgang til nettbaserte selvhjelps- og 

behandlingsverktøy 

 

Nettbasert støtte og oppfølging relatert til 

gruppebehandling 

 

Utvikle og tilby nettbaserte kurs og audiovisuelle verktøy: 

 Medikamenthåndtering 

 Nettbasert smertebehandlingsverktøy 

 Kartleggingsverktøy (?) 

 Trening og øvelser 

 Avspenning 

 Rettigheter 

Kursene tilbys på en plattform som er brukervennlig og 

tilgjengelig for brukere hjemme 

Tabell 1. Kategoriserte tjenestebehov og tiltak  
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5 Kartlagte teknologier og løsninger i bruk 
 

I det følgende presenteres funn fra gjennomgang av skriftlig materiale i rapporter og på web, samt 

informasjon vi har tilegnet oss gjennom deltakelse på konferanser, møter med eller 

presentasjoner fra leverandører og brukermiljøer. Innledningsvis presenteres status i Europa og i 

Norden spesielt. Deretter følger noen generelle betraktninger rundt status i Norge. 

 

5.1 Andre land 

Flere land i Europa, blant annet Skottland, Danmark og Sverige, har allerede etablert og drifter 

løsninger for elektronisk tilgang til egen journalinformasjon, selvbetjeningsmuligheter og sikker 

kommunikasjon mellom helsevesen og pasienter (eksempelvis www.sundhed.dk).  

 

Flere land har prøvd ut og pilotert ulike løsninger for blant annet registre over kjerneopplysninger 

(kjernejournal), kontaktoversikt/pasientindeks og medisinkort/medisinoversikter. I Skottland er en 

kjernejournal som dekker hele landet i drift. I Frankrike har de opprettet en personlig journal 

tilknyttet den enkelte pasient, mens Finland har samlet alle journalopplysninger i en felles 

database [19].  

 

I Danmark har de etablert nasjonal pasientindeks. Nasjonal pasientindeks inneholder oversikt 

over helsevesenets opplysninger om den enkelte pasient. Løsningen innebærer at informasjon fra 

sykehusenes pasientadministrative system og journalsystem tilgjengelig for andre sykehus, 

praktiserende leger og borgerne selv [19].  

 

I Sverige ble sluttrapporten for forprosjektet ”Din journal på nätet” [20] nylig levert. Målet med 

forprosjektet var å belyse muligheter for å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for pasientene via 

Internett. Rapporten konkluderer med at journalinformasjonen må bli en del av en “pakke” av e-

helsetjenester og det anbefales en stegvis innføring. Ambisjonen er at pasienten får en egen 

helsekonto hvor noe av informasjonen kan gjøres tilgjengelig for behandleren. Informasjonen skal 

kunne overføres til behandlerens EPJ- system. Modellen kalles EHR-PHR (Electronic patient 

record, hos legen og Personal health record hos pasienten).  

 

”Pasientdatalagen” fra 2008 gjør det mulig for behandlere å gi tilgang til journalinformasjon til 

pasienter via nettet. En del slike tjenester finnes allerede i ”Mina vårdkontakter”, der man logger 

inn med brukernavn og passord og blant annet kan booke timer og resepttjenester.  

 

I Uppsala har man siden det første pilotprosjektet i 1997 vært opptatt av å gjøre 

journalopplysninger tilgjengelig for brukerne/pasientene. Ulike løsninger ble utprøvd og innen 

2012 skal alle innbyggerne kunne lese sine egne journalopplysninger via nettet. Erfaringer med 

bruk av tjenesten er at det primært er kronikere som benytter seg av tilbud om nettbasert tilgang 

til journal. Behandlerne rapporterer at de får en ny måte å holde kontakt med pasientene på, som 

i neste omgang gir bedre behandling og en forsterkning av konsultasjonen. Erfaringer viser at 

åpenhet om journalinnholdet blant annet kan skape bedre tillit mellom pasient og behandler, og at 

journalføringen blir mer systematisk når det “ligger i kortene” at pasientene leser den [20].  

 

5.2 Nasjonalt 
Dagens organisering av helsetjenesten ivaretar ikke aktørenes samhandlingsbehov og 

pasientens behov for koordinerte tjenester. Tjenestene oppleves som fragmenterte og 

uoversiktlige og pasientene må selv ivareta den praktiske koordineringen mellom de ulike 

instansene gjennom behandlingsforløpet. Resultatet er både mangelfull informasjonsutveksling 

mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, unødig ressursbruk til informasjonsinnhenting og 
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reell fare for at viktig informasjon går tapt. Dette kan ha konsekvenser for pasientsikkerhet og 

kvalitet [8]. 

 

En rapport fra Kompetansesenteret for IT i helse- og sosialsektoren viser at elektronisk 

samhandling med pasient/tjenestemottaker er mangelfull. De pasientrettede tjenestene som i dag 

er tatt i bruk i helsevesenet i Norge er stort sett at enkelte legekontor har etablert elektroniske 

løsninger for enkle oppgaver som timebestilling, reseptfornyelse og spørsmål/svar[21].  

 

Spesialisthelsetjenesten har satset mye på elektronisk samhandling de siste årene. Disse 

løsningene har imidlertid primært lagt til rette for elektronisk samhandling mellom helsepersonell 

og ikke mot pasienter og brukere i sine nærmiljø. Det finnes imidlertid noen enkeltstående forsøk 

på å etablere løsninger for innsyn i egen journal.  

 

I følge en nylig publisert rapport fra Nasjonal IKT, finnes det kun noen få etablerte pasientrettede 

IKT- tjenester, og det meste er informasjonsbasert. Det er ikke etablert rutinetjenester som er 

integrert mot eksempelvis pasientjournal og som inneholder interaktivitet og selvbetjening. 

Dermed er det også et fåtall tjenester som er integrert med pasientjournalsystemer og 

kvalitetsregistre [10].   

 

Nord-Norge ligger langt fremme, nasjonalt og internasjonalt, når det gjelder elektronisk 

samhandling og bruk av avansert teknologi innen klinisk diagnostikk og pasientbehandling. 

 

5.3 Forutsetninger/rammebetingelser og infrastruktur  

Generelt om infrastruktur i helsetjenesten:  

En av forutsetningene for innføring og bruk av telemedisinske tjenester er at det benyttes en 

sikker og stabil infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helsetjenesten. Alle 

helseinstitusjoner, legekontor og kommuner som skal utveksle sensitive helseopplysninger bør 

være tilknyttet Norsk helsenett. I tillegg kreves standardiserte løsninger, slik at det er mulig å 

samhandle elektronisk mellom virksomheter med ulike fagsystem. Dette inkluderer også bruk av 

sikkerhetsløsninger som tilfredsstiller gjeldende krav for sektoren [2]. Videre er elektroniske 

pasientjournaler, elektronisk meldingsutveksling og et korrekt og oppdatert adresseregister en 

forutsetning for å sikre effektiv samhandling. Pasienter er i utgangspunktet ikke tilknyttet Norsk 

helsenett. Elektronisk samhandling med pasienter utenfor helsenettet krever særlige løsninger 

som tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.  

 

Helsepersonell ønsker at informasjon i elektronisk form fra kilder utenfor den elektroniske 

pasientjournalen skal integreres direkte i journalen, slik at de slipper å forholde seg til mange ulike 

elektroniske systemer [1, 2]. Fremtidige IKT-løsninger som skal benyttes i helsevesenet, kan ikke 

være løsrevet fra øvrige kliniske IKT-verktøy. Foreløpig er løsningene som er utviklet for sikker 

elektronisk kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell lite utbredt, blant annet fordi de er 

enkeltstående løsninger som stort sett ikke er integrert i den elektroniske journalen. I tillegg har 

de egne løsninger for autentisering (kontroll av identitet) av pasienten. Denne kan ikke benyttes i 

andre sammenhenger.  

 

Standarder for integrasjon mellom medisinsk-teknisk utstyr, som for eksempel sensorer, og 

elektronisk pasientjournal er i dag mangelfulle eller ikke tatt i bruk. Markedet preges fortsatt av 

mange aktører med løsninger som ikke ”snakker sammen” [1].  

 

I juni 2011 lanserte helseministeren den nye offentlige helseportalen ”Helsenorge.no” som er en 

veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Det 

redaksjonelle ansvaret har Helsedirektoratet, men innholdet leveres av ulike organisasjoner i 

helsesektoren. Innholdsleverandørene har selv ansvar for at innholdet er oppdatert og holder 
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faglig kvalitet
5
. En slik portal, med felles autentiseringsløsning, vil kunne bidra til forenklet tilgang 

til og dermed økt bruk av ulike samhandlingsløsninger.  

 

5.4 IKT-baserte tjenester i helsevesenet 
Det benyttes ulike teknologier for samhandling i helsetjenesten i Norge i dag. Mest utbredt er bruk 

av videokonferanse. Etter hvert utvikles i større grad elektronisk kommunikasjons- og 

samhandlingsløsninger, basert på meldingstjenester og dynamiske webbaserte løsninger. I dette 

kapittelet presenteres et utvalg av relevante tjenester med bruk av teknologi (for mer informasjon, 

se vedlegg 3,4 og 5). 

 

5.4.1 Utprøvde tjenester via videokonferanse 

Videokonferanse er den mest utprøvde teknologien til bruk i telemedisinske tjenester og benyttes 

i pasientbehandling, til veiledning, undervisning, opplæring og møtevirksomhet. Utstyret finnes på 

en rekke sykehus, i helseinstitusjoner og i kommuner. NAV har åpnet for at helsesektoren kan 

benytte deres studioer på NAV-kontor over hele landet
6
.  

 

I 2010 utarbeidet NST en redegjørelse (”Kort sagt om”) vedrørende bruk av 

videokonferanseløsninger hjem til pasienter. Vurderinger og anbefalinger er blant annet relatert til 

infrastruktur, type løsninger, sikkerhet, kompatibilitet og kvalitet [22] 

 

I det følgende presenteres et utvalg av tjenester basert på videokonferanse. 

 

1.  Videokonferanse til kompetanseutvikling (undervisning, veiledning og fagnettverk) 

Videokonferanse kan gjennomføres en-til-en, eller som flerpartskonferanse. Forelesninger kan 

følges fra dedikerte videokonferansestudioer eller fra egen PC [23]. Fagforelesninger er tilrettelagt 

med teknisk infrastruktur som driftes og vedlikeholdes av Norsk Helsenett. Dette medfører at 

aktørene kan delta i hverandres kurs, forelesninger etc.  Pasient- og pårørendeskoler har også 

funnet sin plass i dette og etterspørselen etter slike tilbud øker.   

 

Flere utvikler nå nettbaserte tilbud (e-læring) på ulike teknologiske læringsplattformer, hvor også 

videokonferanse er en del av den totale løsningen.  

 

Feltet er imidlertid i stadig endring og i dag benyttes fleksibel læring, noe som innebærer en 

kombinasjon av ulike arbeidsformer, med og uten IKT, i gjennomføringen av kompetansetilbud. 

Trendene går nå mot mer åpent og tilgjengelig læringsinnhold (Web/iTunes) som også kan tilbys 

på mobile enheter (smarttelefoner).  

 

2. Videokonferanse i klinisk virksomhet 

Videokonferanse til klinisk bruk inngår i flere rutinetjenester og er egnet for de fleste fagområder. 

Videokonferanse kan benyttes både til diagnostisering, behandling, oppfølging og pasientlogistikk 

(planlegging og prioritering av pasientforløp) [2]. Verktøyet brukes til faglige møter og 

telemedisinsk visitt. Videokonferanse blir sett på som et viktig virkemiddel for samhandling 

mellom kommunene og mellom sykehusene og kommunene, og benyttes blant annet ved UNN 

og ved St. Olavs hospital.  

 

                                                           
5
 www.helsenorge.no 

6 Sunnaas Sykehus HF har inngått avtaler med NAV Drift og utvikling slik at deres studioer kan gjøres tilgjengelig for 

sykehuset til oppfølging av pasienter og personell i pasientenes hjemkommuner i forbindelse med rehabilitering (Sunnaas-

modellen i vedlegg 1).  
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Bruk av videokonferanse har vært prøvd ut blant annet innen fagområdene som er listet opp 

under, men tjenestene er organisert ulikt og IKT-verktøyet benyttes på ulike måter, gjerne i 

kombinasjon med annen teknologi [24]: 

 Akuttmedisin 

 Dermatologi 

 Geriatri 

 Hjerte-kar 

 Lungemedisin 
 Nefrologi 

 Nevrokirurgi 

 Nevrologi 
 

 Obstetrikk og gynekologi 

 Onkologi 

 Ortopedi 

 Pediatri 

 Patologi 

 Psykiatri 

 Radiologi  

 Rehabilitering 

 Øre-nese-hals 
 

Det er stadig flere eksempler på vellykkede pilotprosjekter på hjemmeløsninger. Blant dem er 

avansert hjemmesykehus for barn ved Oslo Universitetssykehus (OUS) [25] og oppfølging og 

rehabilitering av for eksempel KOLS-pasienter både i Helse Vest og i Helse Nord [26, 27] 

 

Nedenfor presenteres noen eksempler på bruk av videokonferanse til behandling og oppfølging 

av pasienter. I utvalget inngår både rutinetjenester og prosjekter. 

 

Telemedisin i rehabilitering (Sunnaas modellen)  
”Telemedisin i rehabilitering” er en rutinetjeneste utviklet i samarbeid mellom Sunnaas sykehus 

HF (Sunnaas) og NST. Modellen innebærer videobasert samhandling mellom Sunnaas og deres 

pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov, kommunehelsetjenesten, helseforetak og andre 

samarbeidspartnere. Samarbeidet er knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av pasienter.  

Erfaringene er at løsningen gir mulighet for å samle kompetanse, bedre informasjons- og 

kompetanseutveksling, redusere tidsbruk og kostnader, samt at pasientene føler seg tryggere og 

mer delaktige i behandlingen [28].  

 

Psykologsamtaler til voksne kreftpasienter og pårørende via videokonferanse 

Videokonferanse er også utprøvd i støttesamtaler mellom psykolog i Kreftforeningen, seksjon 

Nord og kreftpasienter i Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektets hensikt var å gi pasienter og 

pårørende tilbud om generell rådgivning fra psykolog, uavhengig av bosted og helsefaglige 

ressurser i hjemkommunen. På bakgrunn av at Kreftforeningens oppgave ikke er å yte helsehjelp, 

ble det sterkt vektlagt i prosjektet og tydeliggjort overfor brukerne at tilbudet begrenset seg til 

generell rådgivning. Prosjektet konkluderte med at tilbud om samtaler via videokonferanse synes 

å være et godt supplement til det offentlige helsevesen og tilbud for øvrig [29].  

 

Det finnes i tillegg flere studier som viser at videobasert behandling har gitt samme 

pasienttilfredshet og effekt som møter ansikt til ansikt [30-32]. 

 

Videokonferanse innen psykisk helsevern  
De fleste institusjonene innen psykisk helsevern har tilgang på videokonferanseutstyr. Utstyret 

benyttes i hovedsak til faglige og administrative møter, informasjonsutveksling, veiledning og  

undervisning, samt i noen grad til pasientbehandling. I Finnmark benyttes utstyret mye i 

veiledning til kommunene. Videokonferanse oppleves generelt som et viktig hjelpemiddel i det 

daglige arbeidet [23, 33, 34]. 

 

Desentralisert vakttjeneste for distriktspsykiatriske sentre  
Det har over mange år vært store utfordringer med å sikre spesialistdekningen ved de 

distriktspsykiatriske sentrene (DPS). UNN har derfor nylig etablert et desentralisert vaktsamarbeid 

ved bruk av videokonferanse (DeVaVi). Formålet med tjenesten er å sikre at legespesialist er 

tilgjengelig for døgnenheter og ambulante team slik at pasientene kan få et best mulig tilbud så 
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nært hjemmet som mulig. Vaktsystemet har døgnkontinuerlig forvakt/telefonvakt som dekkes av 

ambulante team og telefonvakt på døgnenhet, og overleger i bakvakt. Overlegene kan delta i 

direkte pasientkonsultasjoner via videosamtaler i samarbeid med ambulante team og 

døgnenheter. 

 

Tjenesten benytter helsekompetanse.no (http://www.helsekompetanse.no/devavi) som 

plattform for utveksling av erfaringer, faglig forum, blogg og tilgang til kvalitetssikret informasjon 

for både helsepersonell og pasienter.  

 

KOLS-kofferten 
Ved Dalane distriktsmedisinske senter (Dalane DMS), har de gått til innkjøp av “KOLS-kofferter”. 

Ved hjelp av disse kan helsepersonell foreta måling og lese av ulike parametere eller 

prøveresultater fra pasienter som befinner seg et annet sted. KOLS-pasienter har dette utstyret til 

disposisjon i 14 dager etter utskrivelse fra sykehus. 

 

Kofferten inneholder en avansert pc med innebygget skjerm og videokamera som gjør det mulig 

for pasienten å kommuniser direkte med lungesykepleier ved Dalane DMS. Den inneholder også 

utstyr som kan måle surstoffmetningen i blodet, pustekapasitet og registrere hjertefrekvens. 

Pasient og helsepersonell har avtalte visitt-tider via kofferten én gang per dag i ukedagene. I 

helgene kontaktes pasienten via telefon daglig. I tillegg kan brukeren ta kontakt ved hjelp av 

telefon eller en alarmknapp hele døgnet [26, 35].  

 

5.4.2 Løsninger for bruk i sykehus/institusjon 

DIPS-løsninger 
DIPS ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i 

Norge og benyttes i Helse Nord. DIPS har også løsninger innenfor feltet psykiatri og rus (DIPS 

Psykiatri og DIPS Rusdata). I tillegg har DIPS en modul for MADRS-registrering. Funksjonen gjør 

det mulig å registrere verdier for beregning av depresjon og behandlingsbehov hos pasienter.  

 

DiaGraphIT  

GoTreatIT7 har utviklet ulike kliniske verktøy og måleinstrument for å støtte klinisk personell i 

diagnostisering og oppfølging av pasienter (behandlings- og beslutningsstøttesystemer). To av 

disse applikasjonene er GoTreatIT Mental Health og GoTreatIT Rheuma. Løsningene benyttes i 

forbindelse med pasientens opphold på sykehus. Applikasjonene utvikles i forsknings- og 

utviklingsprosjekt ved Sørlandet Sykehus HF. Systemene støtter klinikerne i å monitorere 

pasienter over tid og legger til rette for pasientmedvirkning, for eksempel i form av  

selvrapportering. 

 

5.4.3 Kvalitetssikret helseinformasjon på Internett  

Kvalitetssikret helseinformasjon kan legges ut på Internett av ulike helseinstitusjoner. Denne 

informasjonen kan supplere eller erstatte den papirbaserte informasjonen som institusjonene 

sender ut i dag, samt være et supplement til den muntlige informasjon som gis til pasienter mer 

eller mindre fortløpende. Dette er et område som har et stort gevinstpotensial i form av bedre 

kvalitet på den totale informasjonen som gis, sparte kostnader ved utsending og administrasjon 

av slik informasjon, men mulighetene utnyttes i liten grad av helseforetakene.  

En undersøkelse gjennomført av det danske nettstedet Sunhed.dk, viser at over 90 prosent av 

danskene har søkt helseinformasjon på nettet. Halvparten av de spurte oppga at det var lett å 

finne informasjon om helse på nettet, men vanskelig å vurdere troverdigheten til kildene.  

 

                                                           
7
 http://www.diagraphit.com/index.php?expand=18&show=18&topmenu_2=18 

http://www.helsekompetanse.no/devavi
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European Commision har undersøkt europeiske nettvaner og funnet at nordmenn, i likhet med 

sine naboer, er blant de ivrigste i Europa på å søke helseinformasjon på nettet. Dette er også i 

tråd med en undersøkelse Teknologirådet la frem i fjor. I følge undersøkelsen hadde 85 prosent 

av nordmenn søkt på nettet etter informasjon om helse og sykdom[36]. 

 

I Norge finnes det også andre nettbaserte tjenester med kvalitetssikret informasjon. Noen av 

disse tjenestene tilbyr også spørsmåls- og svartjenester, samt diskusjonsforum. Eksempler på 

dette er www.kreft.no, www.slutta.no, www.klara-klok.no, www.Morild.org.  I tillegg finnes 

www.helsefilm.no, www.hjerne.no og www.oncolex.no. På www.oncolex.no er det i tillegg mulig å 

laste ned en ”app” for smarttelefon, med informasjon og videosnutter om kreft og kreftbehandling. 

I tillegg finnes en nettbasert tjeneste (www.forebygging.no) som tilbyr foresatte og lærere 

veiledning i rusproblematikk. 

 

Nasjonalt senter for alternativ behandling (NAFKAM) har et nettsted for de som søker 

kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling, Nasjonalt informasjonssenter for 

alternativ behandling (www.nifab.no). I en undersøkelse gjennomført av Helsebiblioteket og Helse 

Innlandet ble kvaliteten på 46 norske nettsteder vurdert. NIFAB ble da rangert til å være blant de 

seks beste nettstedene i Norge på helseinformasjon på internett[36]. 

 

Flere av nettstedene nevnt ovenfor har også utviklet nettbaserte tjenester med noe interaktiv 

funksjonalitet, informasjon om sykdom og rettigheter, videodemonstrasjoner, presentasjoner samt 

spørsmåls- og svartjeneste.  

 

I tillegg til noen av eksemplene ovenfor finnes blant annet Eksemskolen (www.eksemskolen.no) i 

regi av UNN. Hensikten med Eksemskolen på nett er å imøtekomme behovet for råd og 

veiledning om eksembehandling uten at spesialisthelsetjenesten direkte kobles inn. 

 

5.4.4 Webbaserte samhandlingsløsninger 

Pasientrettede IKT-systemer og elektronisk pasientkommunikasjon kan bidra til å gjøre pasienter 

til mer aktive deltagere i sin egen helsehjelp [37]. En artikkel konkluderer med at pasientene bør 

ha tilgang til sine opplysninger og kunne oppdatere utvalgte opplysninger i journalen selv [38] 

Det er etablert flere webbaserte kommunikasjonskonsept som gir pasienter, pårørende og 

helsepersonell mulighet til å utveksle pasientsensitiv informasjon over Internett på en sikker måte. 

Eksempler på dette er Min Doktor (www.mindoktor.no) og Min Helse (www.minhelse.no), men 

bruken er fortsatt begrenset. (For mer informasjon om verktøyene, se kap.6.3.2.) 

 

Webbaserte skjemaer 

CheckWare  

CheckWare leverer webbaserte kartleggings- og rapporteringsverktøy for enkel og effektiv 

innsamling, analyse og rapportering av helseinformasjon8. CheckWare Kartleggingsverktøy er 

enkle og tidsbesparende og spesielt utformet for å dekke behovene innenfor både klinisk og 

forskningsmessig bruk. CheckWare har distribusjonsrettigheter på mer enn 280 psykologiske 

tester, intervjuskjema og screeningverktøy. Klinikkenes eller forskningsprosjektenes egne skjema 

kan også legges inn i samme løsning. 

CheckWare Kartleggingsverktøy er konstruert for å innhente, behandle og lagre sensitiv 

informasjon. Løsningen konfigureres for hver studie og kan innhente informasjon fra hoved-

respondent, pårørende og tverrfaglige team, både hjemmefra og på klinikken. 

 

CheckWare Smerteanalyse er et nettbasert klinisk verktøy som er spesialutviklet for utredning og 

oppfølging av pasienter med smerte og andre diffuse kroppslige symptomer. Pasienten fyller inn 

                                                           
8
 http://www.checkware.com/index.php?lbNavLoc=1 

http://www.kreft.no/
http://www.slutta.no/
http://www.klara-klok.no/
http://www.morild.org/
http://www.helsefilm.no/
http://www.hjerne.no/
http://www.oncolex.no/
http://www.oncolex.no/
http://www.forebygging.no/
http://www.nifab.no/
http://www.eksemskolen.no/
http://www.mindoktor.no/
http://www.minhelse.no/
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informasjon hjemmefra eller på klinikken, og behandleren får umiddelbart tilgang til kliniske 

rapporter. Intervjuskjema kan fylles inn direkte via nettbrett uten behov for etterarbeid. Alt blir 

automatisk dokumentert og tilgjengelig ved behov. Kartleggingsplaner kan være predefinert på 

avdelingsnivå, eller individuelle kartlegginger basert på diagnose eller hendelser. Tidsfrister 

beregnes automatisk og gir påminnelser om oppfølging. Pasientene får imidlertid ikke tilgang til 

rapportene når de er sendt inn.  

 

Nettbaserte (likemanns-)forum 

Flere pasientorganisasjoner har etablert nettbaserte fora
9
,
10

,
11

.  

 

Friends International Support Group er en interesseorganisasjon for mennesker med kroniske 

smerter. Gruppen driver hovedsakelig likemannsarbeid gjennom et forum på nettet, og kalles 

derfor også ”forum for kroniske smerter”. Gruppen har 2 000 medlemmer og 10 års erfaring med 

likemannsarbeid på nett. Medlemskap er ikke direkte diagnosebestemt, men målgruppen er 

mennesker som lever med kroniske smerter. 

 

Foreningen for kroniske smertepasienter er etablert av frivillige ildsjeler med kroniske smerter. 

De har også etablert et nettbasert forum hvor smertepasienter kan ”møtes” for å hjelpe hverandre 

og diskutere felles problemer. 

 

Tilgang til egen journal 

Med begrepet ”tilgang til egen journal” menes at pasienter kan få innsyn, dvs. lese det som er 

skrevet om en selv i journalen, få tilgang til en logg som viser hvem som har lest eller skrevet i 

journalen, samt ha mulighet til selv å skrive inn relevante opplysninger i eller i tilknytning til 

journalen. 

 

Det finnes noen løsninger som i varierende grad gir tilgang til journal. Nedenfor presenteres noen 

løsninger og aktiviteter med fokus på dette. 

 

Min Journal  
Min Journal (www.minjournal.no) er et eksempel på en rutinetjeneste i Helse Sør-Øst. Tjenesten 

tilbyr pasienten en sikker plattform for samhandling med helsepersonellet som er knyttet til 

behandlingsforløpet, gjennom blant annet en intern meldingstjeneste, mulighet for timebestilling, 

innsyn i egen journal, epikrise og etter hvert annen klinisk informasjon [39]. Min Journal er tatt i 

bruk av enkelte avdelinger i flere helseforetak i Helse Sør-Øst og vurderes breddet ut til flere 

helseforetak i regionen. Journalopplysninger er imidlertid i liten grad tilgjengelig via Min Journal. 

Det er utviklet en løsning for å kunne vise epikriser, slik at pasienten kan få tilgang på disse. 

Generell tilgjengelighet til epikriser vil bli tilbudt etter at erfaringene fra pilotprosjektene er 

evaluert. Det foreligger også planer om å utvide tjenestetilbudet, blant annet ved å gi pasienten 

tilgang til laboratorie- og prøvesvar, med mer.  

 

Tilgang til Min Journal forutsetter at den avdelingen man er tilknyttet ved sykehuset tilbyr denne 

tjenesten. Pasienter ved sykehus eller avdelinger som ikke tilbyr denne tjenesten må eventuelt be 

sine behandlere ta kontakt med info@minjournal.no for å få etablert et tilsvarende tilbud
12

. Ingen 

sykehus i Helse Nord tilbyr denne tjenesten og det finnes ikke tilsvarende teknisk løsning for slik 

tilgang i Helse Nord. 

 

                                                           
9
 http://sunshine35446.yuku.com/forums/72/Forum-for-Kroniske-Smerter 

10
 http://friends.mosken.com/?page_id=11 

11
 http://www.kroniskesmerter.no/Foreningen_for_kroniske_smertepasienter/Forum.html 

12
 www.vardesenteret.no 

http://www.minjournal.no/
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MinTRSSIDe (https://mintrsside.sunnaas.no/) er en kommunikasjonsportal for brukere og 

pårørende som er registrert ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas 

sykehus (TRS: Trenings- og rådgivingssenter). I følge deres egne nettsider er min TRSSIDe et 

personlig og sikkert kommunikasjonsverktøy.  Den gjør det mulig for registrerte brukere å 

kommunisere effektivt med TRS via e-post, lese egne journalopplysninger og oppdatere egne 

personalia på siden, lese dokumenter og journalnotater, søke på kurs, samt finne relevant 

diagnoseinformasjon og lenkesamlinger 

(http://www.sunnaas.no/omoss/avdelinger/trs/mintrsside/Sider/mintrsside.aspx ). 
 

Ved Sunnaas ønsker man å videreutvikle tjenesten til å inkludere kartleggings- og 

diagnoseverktøy, samt spørreskjemaer. Siden tilfredsstiller pr. i dag ikke de skjerpede kravene til 

sikkerhet ved pålogging til nettbaserte tjenester som gir tilgang til sensitive helseopplysninger. 

Disse kom med versjon 2 av Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten 

i juli 2010 [40]. 

 

Sampro (elektronisk individuell plan
13

) 

Sampro er et samarbeidsverktøy utviklet for å gi brukeren større innflytelse over sin egen 

individuelle plan, samt styrke samordningen av tjenester til den enkelte tjenestemottaker. 

Verktøyet legger til rette for samhandling mellom de ulike tjenesteytere og tjenestemottaker og gir 

mulighet til justering av innholdet i planen. Verktøyet er i bruk i mange kommuner, men det 

gjenstår fortsatt en del utfordringer knyttet til gjeldende regelverk for behandling av 

helseopplysninger. 

 

Dynamiske samhandlingsløsninger 

Dynamiske samhandlingsløsninger er løsninger hvor helsepersonell og pasienter samarbeider i et 

pasientforløp ved hjelp av en webbasert, ”felles” journal, eller en felles teknologisk plattform for 

samhandling, slik eksemplene nedenfor viser. Slike løsninger dekker andre behov enn mer 

”statiske løsninger” som for eksempel kjernejournal
14

[41], og medfører andre juridiske og 

sikkerhetsmessige utfordringer. NST registrerer en økende etterspørsel etter slike løsninger og 

flere klinikker ved UNN kartlegger nå muligheter for bruk av slike verktøy i ulike sammenhenger.  

 

Communicare Tools (WebChoice og Connect) 
Ett eksempel på dynamiske samhandlingsløsninger er løsninger som gir pasienten kompetanse 

og støtte til å mestre helsemessige utfordringer og som legger til rette for økt samhandling mellom 

pasient og helsevesen. Communicare Tools er en gruppe IT-verktøy som setter brukeren av 

helsetjenester i førersetet. De gir støtte til å mestre helsemessige utfordringer og legger til rette 

for økt samhandling mellom bruker og helsevesen – på brukerens premisser. Verktøyene 

benyttes per i dag kun i forskningsprosjekter og internt på sykehus. 

 

Ett av verktøyene er WebChoice (www.communicaretools.org), som gir støtte til å mestre plager 

og helseutfordringer under hele sykdomsforløpet, og tilbyr kvalitetssikret informasjon og relevante 

råd. Løsningen gir pasientene muligheten til å overvåke utviklingen av egne symptomer og 

problemer over tid fra sin egen pc, og de får skreddersydd, kvalitetssikret informasjon og 

veiledning om hva som kan hjelpe dem. Videre kan de dele erfaringer med andre pasienter i 

samme situasjon, og de kan kommunisere med helsepersonell om sine problemer og få svar på 

spørsmål uten at de fysisk må oppsøke tjenesteapparatet. Mens noen av modulene retter seg 

                                                           
13

 Visma Samhandling- SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene 
til Individuell plan (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Løsningen tilbyr et elektronisk "møtested" på tvers av fag og 
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mot pasienter med en spesifikk diagnose (som kartlegging og monitorering av symptomer og 

skreddersydd informasjon) er andre moduler anvendbar for mange pasientgrupper. Dette gjelder 

kommunikasjonselementene meldingsutveksling med og mellom helsepersonell, diskusjonsforum, 

likemannsbidrag, dagbok og blogg.  

 

I et pågående forskningsprosjekt i samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, UNN, NST og 

Balsfjord kommune videreutvikles WebChoice til en elektronisk kommunikasjonsplattform kalt 

Connect. Plattformen skal tilrettelegge for at (kreft-)pasienten blir knutepunktet i 

kommunikasjonen med og mellom helsepersonell, uavhengig av hvor i behandlingskjeden 

(kommune- eller spesialisthelsetjenesten) vedkommende befinner seg [42].  

 

Både WebChoice og Connect kan blant annet brukes til å forberede neste møte med legen ved at 

pasientene registrerer sine symptomer og plager på forhånd, og prioriterer behovene for 

oppfølging (nærmere beskrivelse av anvendelsene finnes i vedlegg 2 og 4). Forskningsprosjektet 

vil også tilrettelegge tjenesten slik at den kan betjenes fra mobile enheter, da dette skaper en helt 

annen fleksibilitet i bruk. Erfaringer tilsier at hvis ikke løsningene er enkle og lett tilgjengelige, blir 

de ikke benyttet [42]. 

 

Elektronisk sårveiledningstjeneste (Pleie.net) 

Ved UNN HF har man tatt i bruk en tilpasset versjon av en dansk, webbasert sårjournalløsning 

(www.pleie.net), som gir alle samarbeidende aktører (eksempelvis primærlegen, 

hjemmesykepleieren, sårsykepleier ved sykehus, hudspesialisten og pasienten) tilgang til 

nødvendig og oppdatert pasientinformasjon knyttet til behandlingen av ett eller flere kroniske sår i 

form av tekst, bilder og grafiske fremstillinger.  Hjemmesykepleier, eller pasienten selv, kan ta 

bilder av sårene med digitalt kamera og benytte PC for å overføre bildene til den webbaserte 

samhandlingsløsningen. Løsningen kan også benyttes fra mobiltelefon/smarttelefon.  

 

Løsningen er under tilpasning til norske lovkrav
15

. Påloggingsprosedyrene for den webbaserte 

sårjournalløsningen er ennå ikke fullt ut i tråd med endringene til sikkerhetskrav som kom i den 

oppdaterte versjonen av Norm for informasjonssikkerhet v. 2.0 (”Normen”) fra sommeren 2010 

[40].  

 

NST har merket en økende interesse for slike elektroniske samhandlingsplattformer på 

landsbasis. Erfaringene med tilpasning av sårjournalløsningen til norske forhold har 

overføringsverdi til etablering av andre samhandlingsløsninger på tvers av nivåene i helsevesenet 

og i samhandling med pasienter.  

 

Internettbasert smertebehandling (ACT)   
På Akademiska sjukhuset i Uppsala har de utviklet et webbasert interaktivt system mellom 

pasienter og behandlere på sykehuset for smertebehandling.  Systemet er en videreutvikling av 

sykehusets generelle webbaserte behandlingstilbud, som de har anvendt i mer enn 20 år. Denne 

løsningen skal implementeres i klinisk bruk innen øre-, nese, halsbehandling og rehabilitering, 

våren 2012. Løsningen består av tre portaler: 

1. Pasientportalen, hvor pasienten logger på og får tilgang til internettbasert 

smertebehandling, selvhjelpsprogrammer, samt relevant informasjon. I tillegg kan 

pasientene kommunisere med sin behandler via meldinger. 

2. Behandlerportalen, hvor behandlere kan logge inn og få oversikt over egne pasienter, 

tilgang til informasjon som pasienten har lagt inn og oversikt over behandlingsforløpet. 

Her kan man også kommunisere med sine pasienter via et meldingssystem. 
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3. Administrasjonsportalen, hvor man administrerer hele klinikken, informasjons- og 

behandlingsprogram, forskningsresultater, med mer. 

Pasientene kan benytte løsningen fra PC og Mac der pasienten befinner seg, og det kan benyttes 

når det passer brukerne. Den skal også kunne benyttes fra mobil plattform (smarttelefon, med 

mer). 

5.4.5 Løsninger for smarttelefoner, nettbrett og ”apps” 

For at potensialet for egenmestring og elektronisk samhandling skal kunne utnyttes fullt ut, 

forutsettes i mange tilfeller tilgang til tjenestene ved bruk av mobile enheter (Mobile Health, 

”mHealth”).  Slike løsninger gir pasienter og helsepersonell anledning til å bruke tjenestene og 

kommunisere ved behov uavhengig av hvor de befinner seg. De fleste har tilgang til en mobil 

enhet, og i mange tilfeller er det denne plattformen som gir tilgang til informasjon og 

beslutningsstøtte når, og der man trenger det. Dette er relevant for personer med kroniske lidelser 

og i forhold til råd og veiledning knyttet til motivasjon og endring av livsstil.  

 

Oppfølging av time via SMS 

En type anvendelse er SMS-tjenester for innkalling og påminning om time. Muligheter og 

begrensninger i bruk av SMS til slike og lignende formål er nærmere beskrevet i fakta-ark nr. 42
16

 

til Norm for informasjonssikkerhet i helse- omsorgs- og sosialsektoren [40].  

 

Smertehjelp via SMS 
I et forskningsprosjekt som startet i 2009 (ved Høgskolen i Oslo i samarbeid med flere partnere), 

fikk kvinner i alderen 18-60 år med langvarige generelle muskel- og skjelettsmerter informasjon 

via SMS og Internett på mobiltelefonen [43]. Forskerne ville finne ut om oppfølging via SMS kan 

være en ny vei å gå i smertebehandlingen. Målet med tjenesten var å øke pasientenes egen 

mestring av smertene. Pasientene registrerte aktiviteter, følelser og tanker i forhold til smertene 

og sendte dette til en sykepleier med spesialkompetanse, som i neste omgang kunne svare og gi 

tilbakemeldinger på henvendelsen. Vi har imidlertid ikke funnet dokumentasjon på resultater.  

 

Rus-rehabilitering med SMS 
I en doktorgradsavhandling fra 2009 ble det bl.a. konkludert med at SMS kan være en løsning for 

oppfølging av pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser [44, 45]. Åtte personer fikk 

kommunisere fritt med sine behandlere på institusjonen via sms etter at de hadde flyttet hjem til 

sin hjemkommune. Pasientene opplevde nærvær av behandleren som viktig og positiv (“It made 

me feel connected”). Forskeren mener at bruken av SMS bør tilpasses behandlingen som blir gitt 

ved hver enkelt institusjon og at denne type oppfølging kan være et viktig supplement til øvrig 

behandling. 

 

“Apps” 

Det finnes en rekke løsninger hvor smarttelefoner benyttes som teknologisk plattform for 

selvhjelpsverktøy. Det er utviklet en rekke applikasjoner (”apps”) for å dekke behov knyttet til 

diagnostisering, overvåking og kartlegging av fysiske funksjoner, medikamentadministrasjon, ulike 

varslingssystemer, med mer, for ulike typer brukere og målgrupper[46].   

 
I et samarbeidsprosjekt mellom NST og Northern Research Institute (Norut) har man, i prosjektet 

IS-ACTIVE, utviklet en applikasjon (”app”) til nettbrett hvor blant annet brukerne (KOLS-pasienter 

og eldre) kan gå turer sammen i tid, men ikke i rom. Brukerne kan gå turer sammen virtuelt. 

Gjennom et lukket sosialt nettverk avtaler de tidspunkt og melder seg på. Til samme tid går alle 
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seg en tur, men på forskjellige steder. Applikasjonen inneholder også en treningsvideo med 

fysioterapeut, værinformasjon og en ukeplan med ukas mål for aktivitet[47].  

 

Diabetesløsning: Trådløs overføring av blodsukkermålinger fra mobiltelefon og 

administrering av egne aktiviteter  
Et eksempel på dette er en løsning utviklet på NST for personer med diabetes. Når brukeren 

måler sitt blodsukker sendes blodverdiene trådløst til en valgt mobiltelefon. Informasjon fra en 

stegteller og eventuelle andre sensorer kan også overføres til systemet. I tillegg kan brukeren 

enkelt legge inn mål for mosjon og kosthold, og registrere opplysninger om eget kosthold 

fortløpende. All informasjon systematiseres og lagres på telefonen, slik at man enkelt får oversikt 

over blodsukkerverdier og utvikling over tid, koblet mot kosthold og aktivitetsnivå. Denne 

oversikten kan gi bedre muligheter for brukeren til å følge med og for å justere insulinmengde, 

kosthold og aktivitetsnivå [48]. 

 

I tillegg utvikles og testes helseløsninger basert på små bevegelsessensorer, noe som til enhver 

tid forteller om pasientens tilstand. Systemet gjør hjemmet til det primære behandlingsstedet, 

pasienten kan overvåke sin tilstand selv og kan dermed legge bedre til rette for å bedre sin egen 

situasjon [49]. 

 

 

 

 

6 Juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger  
 

6.1 Innledende juridiske betraktninger 

 

6.1.1 Bruk av elektroniske verktøy 

Generelt sett krever etablering og bruk av elektroniske verktøy, på lik linje med bruk av andre 

verktøy, en gjennomgang og vurdering av etiske, juridiske og sikkerhetsmessige aspekter i 

forkant. En del av disse vurderingene vil være de samme eller svært like for ulike typer tjenester. 

Noen hovedpunkter skal fremheves innledningsvis.  

 

Kravet til forsvarlig virksomhet i helselovgivningen gjelder alt helsepersonell og virksomheter som 

yter helsehjelp i riket, jf. hlspl § 4
17

. Kravet om forsvarlighet retter seg mot alt «arbeid», dvs. mot 

all faglig virksomhet som utføres.  

 

Personopplysningsloven gjelder for all behandling av personopplysninger som ikke foretas for 

rent personlige eller private formål. Den gjelder altså for alle, uavhengig av ansettelsesforhold. 

Personopplysninger er definert som opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. blant 

annet personopplysningsloven
18

 § 2 nr. 1). Lovens § 2 nr. 8) inneholder en oversikt over hva som 

defineres som sensitive personopplysninger. Herunder hører helseopplysninger, noe som 

medfører særlige krav til sikring av dem for å forhindre at de havner på avveier.  

 

Det er mulig å etablere webbaserte kommunikasjonsfora der deltakerne er anonyme, dvs. at det 

ikke er mulig å knytte personopplysningene som meddeles i forumet til enkeltpersoner, verken 

direkte eller indirekte. I slike tilfeller kommer ikke personvernlovgivningen til anvendelse. Grunnen 

til dette er at når opplysninger ikke kan knyttes til enkeltpersoner, defineres de ikke som 
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personopplysninger. Det kreves imidlertid at anonymiseringen er reell og at det ikke foreligger 

mulighet for såkalt “bakveisidentifikasjon”, for eksempel via deltakernes IP-adresser.    

 

Generelt sett vil kravet til forsvarlighet medføre at de ulike tilbudene må ha et sikkerhetsnivå i tråd 

med gjeldende regelverk, tilpasset den type personopplysninger som skal behandles. For å sikre 

dette, skal det foretas en risikovurdering knyttet opp mot de ulike tekniske løsningene som 

benyttes og måten tjenestene organiseres på og brukes. Det må også, ut fra en medisinskfaglig 

og etisk vurdering, vurderes hvilke temaer som forsvarlig kan håndteres uten at kommunikasjons-

partnerne møtes ansikt-til-ansikt og hva som forsvarlig kan håndteres innenfor de ulike 

elektroniske “miljøer”. Rammene for hva de ulike tilbudene kan og skal kunne inneholde, bør 

gjennomgås og beskrives, slik at alle som benytter seg av dem er innforstått med muligheter og 

begrensninger. For ulike typer webbaserte fora vil det siste også omfatte en vurdering av behovet 

for moderatorfunksjon og en redegjørelse for hvordan denne skal ivaretas.     

 

Det er først og fremst elektroniske løsninger som innebærer kommunikasjon som er krevende og 

medfører de mest interessante utfordringene, både juridisk og sikkerhetsmessig. Rene enveis 

informasjonstilbud medfører primært utfordringer som knytter seg til kvalitetssikring, oppdatering 

og bruk av kilder.  

 

6.2 Generelt om sikkerhetskrav ved elektronisk kommunikasjon mellom 

pasienter og helsepersonell – en ”Norm”19 i endring 

Teknologiske plattformer for elektronisk kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell har 

lovlig vært benyttet i flere år. Det har vært overkommelig å oppfylle de sikkerhetskravene som 

tidligere gjaldt for slike tjenester, selv om dette til en viss grad medførte tungvinte løsninger for 

brukerne. Pasienter måtte kun å ha tilgang til Internett og mobiltelefon for å få muligheten til å 

kommunisere sensitive opplysninger med helsepersonell [50] via disse plattformene (web-baserte 

tjenester som MinDoktor og MinHelse). Personlig oppmøte hos helsetilbyderen man ønsket å 

kommunisere med, for å få registrert eget mobilnummer i systemet, var en forutsetning for bruk av 

tjenestene. Da versjon 2 av ”Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren” 

kom i juli 2010, ble imidlertid kravene til sikkerhet ved pålogging til slike tjenester innskjerpet [51]. 

 

I versjon 2.0 av ”Normen” stilles det krav om sikkerhetsnivå 4 for pasienters tilgang til egne 

helseopplysninger via Internett. Det finnes i dag smartkortbaserte løsninger for sikkerhetsnivå 4 

for tilgang til webbaserte tjenester ved bruk av PC, men disse løsningene er foreløpig ikke 

integrert med de aktuelle pasientkommunikasjonstjenestene tilbudt av helsevesenet.  I tillegg har 

de færreste pasienter slikt utstyr pr. i dag. BankID er også godkjent på sikkerhetsnivå 4 for tilgang 

til helseopplysninger via nettet, men BankID-tjenesten er også i liten grad integrert med 

helsetjenestens systemer eller tjenestetilbud. Unntaket er tilgangskontrolløsningen til tjenesten 

Min Journal
20

, hvor man kan benytte både smartkortbaserte løsninger på sikkerhetsnivå 4 og 

BankID. For tilgang til helseopplysninger via mobiltelefon (mobilt Internett) finnes det foreløpig 

ikke tilgjengelige løsninger på sikkerhetsnivå 4. Timebestilling, reseptfornying og forlenging av 

sykmeldinger krever ikke nødvendigvis tilgang på sikkerhetsnivå 4, og elektroniske tjenester for 

dette er derfor fortsatt i tråd med regelverket. 
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6.3 Juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger knyttet til ulike 

elektroniske verktøy 

 

6.3.1 Etablering av kvalitetssikret og tilpasset informasjon om smertebehandling 

på nettet 

Det eksisterer en rekke ulike sett kvalitetskriterier for utforming av helseinformasjon på Internett
21

. 

For den som skal etablere slike tilbud, anbefales EUs kvalitetskriterier for helserelaterte 

websteder som utgangspunkt[52].  Andre sett kvalitetskriterier finnes via lenker på nettstedet 

helse-vett.no
22

. 

 

6.3.2 Bruk av e-post 

Elektronisk kommunikasjon mellom pasienter/brukere og helsepersonell om helserelaterte temaer 

kan være ønskelig i noen sammenhenger. I denne forbindelse er det av betydning å tydeliggjøre 

når vanlig usikret e-post kan benyttes og når det ikke kan benyttes.  

 

Både Helsetilsynet og Datatilsynet har uttalt seg om bruk av vanlig e-post i kontakten mellom 

pasient/bruker og helsepersonell. Noe av dette er av generell interesse. Faktaark 33: “Bruk av e-

post i fm. helseopplysninger” til “Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og 

sosialsektoren [53] [40] er også relevant i vår sammenheng.   

 

Om elektronisk kontakt mellom pasient og lege uttalte Helsetilsynet allerede i 2001 at det de kalte 

“e-post” kan brukes når legen kjenner pasienten godt og problemet er godt kjent for legen på 

forhånd [54]. Det kan som eksempel anses forsvarlig ved reseptfornyelse, generell informasjon og 

helserådgivning. Det er imidlertid understreket at i de aller fleste tilfeller tilsier hensynet til 

forsvarligheten at lege og pasient møtes ansikt til ansikt. Det er også understreket at elektronisk 

kommunikasjon/e-post ikke kan brukes til formidling av helseopplysninger når de kan “leses, 

kopieres, endres eller slettes av uvedkommende”. Det ble ikke eksplisitt uttalt at vanlig, usikret e-

post ikke kan benyttes, men reelt sett er det likevel konsekvensen.   

 

Datatilsynet uttalte omtrent samtidig at uten særlige sikkerhetstiltak, er vanlig e-post i prinsippet 

tilgjengelig for alle. Ved ekstern overføring av sensitive opplysninger (som jo helseopplysninger 

er) stilles det krav om ende-til-ende kryptering eller tilsvarende sikring.  

 

Både Helsetilsynet og Datatilsynet [55] har pekt på at dersom helseopplysninger havner på 

avveier ved elektronisk kommunikasjon / overføring, kan dette etter omstendighetene bli betraktet 

som brudd på taushetsplikten. Helsepersonell “skal hindre” at andre får kjennskap til de 

pasientopplysninger de får vite om i egenskap av sitt virke som helsepersonell, jf. hlspl § 21. 

Dette omfatter også et ansvar for å etablere datasikkerhetstiltak som er tilstrekkelige til å hindre at 

slike opplysninger havner på avveier. Slik sikring er en av forutsetningene for at taushetsplikten 

overholdes og at tjenesten anses forsvarlig.  

 

Av faktaark 33: “Bruk av e-post i fm. helseopplysninger” til “Normen” fremgår at standard 

programvare for e-post ikke skal benyttes til utveksling av helseopplysninger. Det skal derfor ikke 

legges til rette for at pasienter skal kunne oversende helseopplysninger via e-post. Det skal skilles 

mellom vanlig e-post og “e-post lignende systemer” som er tilrettelagt for kommunikasjon av 

helseopplysninger. Sistnevnte systemer skal kryptere meldingene, ha bare forhåndsdefinerte 

mottakere, ha virusbeskyttelse og beskyttelse mot ”spam” og useriøs e-post. Virksomheter som 

tilbyr slike tjenester skal ha rutiner for journalføring, samt ha en policy på dette området og 

retningslinjer for bruk av e-post.  
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Vanlig usikret e-post kan brukes til formidling av opplysninger som ikke er sensitive. Ved 

elektronisk kontakt mellom pasienter/brukere og helsevesen må man være spesielt oppmerksom 

på hvorvidt innholdet i slik kommunikasjon kan tenkes å røpe en diagnose eller avslører andre 

aspekter ved brukerens helsetilstand. I noen tilfeller vil også det å røpe et pasientforhold være å 

anse som en sensitiv opplysning. 

 

Inntil versjon 2.0 av ”Normen” ble lansert var følgende e-postlignende løsninger ansett som sikre:     

 Minhelse.no
23

 er en publikumsportal (nettside) for pasienter som ønsker sikker 

kommunikasjon med helsepersonell. Tjenesten kan brukes til å bestille time, resept, 

attest og stille spørsmål til en helsetilbyder. For å stille spørsmål må man være registrert 

av helsetilbyder, for eksempel fastlegekontoret, som en bruker. Fast passord sendes til 

brukeren på SMS før første pålogging, deretter kommer engangspassord på SMS for 

hver pålogging. Tjenesten er per i dag integrert med de fleste fastlege-journalsystem.  

 minDoktor.no
24

 har i prinsippet samme funksjonalitet som Minhelse.no. Tjenesten, som 

har vært levert av Profdoc AS til deres kunder av fastlegejournalsystemet WinMed, vil bli 

erstattet av en liknende løsning (www.besoklegen.no) fra CompuGroup Medical Norway 

AS våren 2012. Vi har ikke kjennskap til sikkerheten ved denne nye tjenesten. 

 mittSykehus.no
25

 er minDoktor.no for sykehus. Tjenesten har kun vært i pilotdrift og ble 

avviklet høsten 2011. Prosjektet er ikke kjent med at det er etablert noen elektronisk 

meldingstjeneste mellom UNN og pasienter, eller at det pågår noe arbeid for å utvikle en 

slik løsning. 

 

Som nevnt i kap. 6.2 tilfredsstiller ikke disse tjenestene fullt ut de skjerpede kravene til sikkerhet 

ved tilgang til helseopplysninger over nettet som kom i den nye versjonen av ”Normen” i 2010. 

Tilsvarende krav er også gjort gjeldende i helseinformasjonssikkerhetsforskriften som forventes å 

tre i kraft 01.01.2013.  
 

6.3.3 SMS 

I faktaark nr 42: “Bruk av SMS i pasientkontakt versjon 1.1” til “Norm for informasjonssikkerhet i 

helse-, omsorgs og sosialsektoren” er det blant annet gitt retningslinjer for bruk av SMS i 

kontakten mellom bruker/pasient og helsevesen. Det er innledningsvis slått fast at ved all bruk av 

SMS kreves samtykke fra pasienten.  

 

Det er gitt følgende eksempler på informasjon som kan sendes via SMS:  

 Navn, helst bare fornavn 

 Fødselsdato 

 Påminnelse om /aksept av /endring av timeavtale 

 Forespørsel om / aksept av blodgivning 

 Engangspassord for pålogging 

 Annet vedr. praktiske forhold 

 “Du skal ikke sende svar på denne” dersom pasienten ikke skal eller kan svare på 
meldingen 

 

Eksempler på informasjon som ikke kan sendes via SMS: 

 Fødselsnummer 11 siffer 

 Helseopplysninger, for eksempel diagnose i form av kode eller tekst som viser pasientens 
tilstand 

 Reseptinformasjon 
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 https://www.minhelse.no/login/ (sjekket 19.10.2011) 
24

 https://www.mindoktor.no/publicservice/index.jsp (sjekket 19.11.2011) 
25

 https://www.mittsykehus.no/publicservice/hospital_index.jsp (sjekket 19.10.2011) 

http://www.besoklegen.no/
https://www.minhelse.no/login/
https://www.mindoktor.no/publicservice/index.jsp
https://www.mittsykehus.no/publicservice/hospital_index.jsp
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Følgende eksempler på informasjon som ikke bør sendes via SMS er nevnt: 

 Avdelingsnavn som kan knyttes til diagnose eller helseforhold 

 Telefonnummer til avsender 
 

Årsaken til det siste er at et telefonnummer kan røpe avdelingstilhørighet og derved bidra til å 

røpe en diagnose.  

 

Generelt sett kan sies at SMS kan brukes i noen tilfeller, da fortrinnsvis til praktisk informasjon. 

Dersom slik informasjon kan tenkes å røpe en diagnose, skal SMS ikke benyttes.  

 

6.3.4 Videokonferanse 

Videokonferanse til klinisk bruk representerer få juridiske eller sikkerhetsmessige utfordringer 

med dagens tjenesteportefølje, så lenge utstyret tilfredsstiller sikkerhetsmessige krav i henhold til 

gjeldende regelverk og retningslinjer. For at bruken av utstyret skal tilfredsstille gjeldende 

sikkerhetskrav, er det essensielt at personer med nødvendig kompetanse benyttes for installering 

og konfigurering av utstyret. Det er også nødvendig å gi brukerne god opplæring i sikkerhets-

messige aspekter ved bruk av slikt utstyr. Det anbefales sterkt, blant annet fra sentralt hold, at 

videokonferanser som omhandler eller inkluderer pasienter foregår innenfor helsenettet. 

Pasienter er som regel ikke tilknyttet helsenettet.  

 

I en telefonsamtale med Norsk Helsenett v/Freddy Lillevik 09.12.11 ble det opplyst at Norsk 

helsenett vil tilby en PC-basert videokonferansetjeneste i nær framtid. De vurderer også 

muligheten for å kunne tilby den PC-baserte videokonferansetjenesten fra PC-er som ikke er 

tilknyttet helsenettet.  

 

For bruk av videokonferanse er det essensielt at det foretas en medisinskfaglig vurdering av 

hvilket innhold som passer for dette medium.  

 

6.3.5 Helserelaterte webbaserte møteplasser på Internett  

Med helserelaterte webbaserte møteplasser menes nettsider hvor brukerne kan utveksle 

informasjon relatert til helse. Eksempler på slike møteplasser er diskusjonsforum, chat og blogg.  

Ved slike møteplasser må det etableres sikker tilgangskontroll dersom brukerne er identifiserbare.  

Det vil være synlig for andre som har tilgang til møteplassen at brukeren har en gitt diagnose eller 

helsetilstand, og dette er definert som sensitive opplysninger. ”Norm for informasjonssikkerhet i 

helse-, omsorgs- og sosialsektoren” krever at brukere benytter løsninger på sikkerhetsnivå 4 for å 

autentisere seg ved pålogging til sider med sensitive opplysninger. I praksis innebærer dette at 

man benytter smartkort fra Buypass eller Commfides, eller BankID for å logge seg på slike 

tjenester. Hvis ikke slik tilgangskontroll lar seg etablere, kan det være et alternativ å tilby 

møteplasser der deltakerne er anonyme. Slik anonymitet må være reell, det vil blant annet si at 

deltakerne ikke skal kunne identifiseres via ting de forteller om seg selv, deres e-postadresse eller 

andre kjennetegn. Det må heller ikke være mulig å spore dem via IP-adressen. 

 

Fora der deltakerne er identifiserbare, må driftes i sikre omgivelser, ha påloggingsløsninger på 

sikkerhetsnivå 4 og være samtykkebaserte. Det vil også kunne være en utfordring å regulere 

hvem som skal få tilgang, av hensyn til personvernet til deltakerne. Skal for eksempel nye brukere 

få tilgang til det som er skrevet tidligere av eksisterende brukere, som ikke visste at disse nye 

brukerne ville få tilgang? Et alternativ kan være at brukerne er identifiserbare for de som tilbyr 

tjenesten, men at de er anonyme for hverandre. Dette vil innebære at dersom noen hacker seg 

inn i forumet, vil de ikke få tilgang til personopplysninger, fordi opplysningene som ligger der ikke 

kan knyttes til enkeltpersoner. Kravet til sikre driftsløsninger vil også gjelde for slike tjenester, men 

en slik måte å gjøre det på vil få konsekvenser for utfallet av en risikovurdering. 
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Når helsevesenet tilrettelegger for slike fora, medfører det etisk og juridisk ansvar. Dette gjelder 

enten det legges opp til kommunikasjon mellom brukere/pasienter og helsepersonell, eller om 

møteplassen bare inviterer brukere til å kommunisere med hverandre. Det er blant annet viktig å 

beskrive rammene for tilbudet godt og følge opp med en moderatortjeneste som er tilpasset 

møteplassens innhold og grad av aktivitet.  

 

Eksempler på webbaserte løsninger per i dag (februar 2012) er Min Journal ved Oslo 

universitetssykehus og WebChoice (se kap. 5.4.4 og 6.2). 

 

6.3.6 Bruk av mobile enheter 

Hvis man skal behandle sensitive opplysninger på, eller ved hjelp av mobile enheter (bærbare 

PC-er, mobiltelefoner, smarttelefoner, iPads, lesebrett etc.) stilles det bestemte krav til sikkerhet. 

Mobile enheter er i utgangspunktet ikke bundet til en fysisk lokasjon, men fraktes som regel rundt 

i ulike omgivelser, både innenfor og utenfor virksomheten. Slike enheter kan lett komme på 

avveie ved at de glemmes igjen, mistes eller stjeles. Dersom en tapt enhet inneholder sensitive 

opplysninger, vil disse lett kunne bli tilgjengelig for de som får enheten i hende dersom ikke 

sikkerheten er i varetatt på tilfredsstillende måte.  

 

God sikkerhet er også en forutsetning for å ivareta taushetsplikten iht. helsepersonelloven § 21. 

Ivaretakelse av taushetsplikten innebærer ikke bare plikt til å bevare taushet, men også plikt til 

aktivt å “hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller 

sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være 

helsepersonell”.  

 

Tradisjonelle trusler som virus, hacking, trojanere og lignende er like farlige for mobile enheter 

som for stasjonære maskiner (PC-er).  Ved bruk av mobile enheter til behandling av sensitive 

opplysninger, bør det som et minimum stilles krav om oppdatert antivirusprogram, personlig 

brannmur og automatisk eller jevnlig oppdatering av programvare.  

 

Helseopplysninger bør av sikkerhetsmessige årsaker ikke lagres på mobile enheter. Hvis slik 

informasjon likevel skal lagres, må den beskyttes ved hjelp av kryptering. Enheten må i tillegg ha 

støtte for å autentisere brukeren på sikkerhetsnivå 4. Enheten bør også kunne låses over nettet 

og dataene på den slettes, dersom den kommer på avveie. 

 

Ved aksessering
26

 av sensitive opplysninger fra mobile enheter via åpent nettverk, må 

forbindelsen krypteres. I tillegg er det krav om autentisering (kontroll av brukerens identitet) på 

sikkerhetsnivå 4, dvs. med bruk av BankID eller PKI på smartkort, for å få tilgang til 

opplysningene via nettet [56].   

 

Ved bruk av mobile enheter må man ta stilling til hva man skal bruke enheten til, og hvilke 

sikkerhetskrav som eventuelt stilles til denne type bruk. Risikovurdering av den tenkte løsningen 

bør gjennomføres før man tar løsningen i bruk.  

 

6.3.7 Fritekstmeldinger/dialogmeldinger mellom primærlege og spesialist 

Det fremgår av kap. 4.3.1 at primærlegene har formidlet et  

”behov for å samarbeide tettere med smerteavdelingen, både med og uten pasient 

tilstede. Behovet er særlig knyttet til generell oppfølging, oppfølging av medikamentbruk 

og utvikling av mestringsstrategier. De har behov for en enklere løsning for kontakt med 

smerteavdelingen, gjerne i form av elektroniske meldinger, og videokonferanse, slik at det 

er lett å ta kontakt.”  

                                                           
26

 Med aksessere menes her å oppnå tilgang til en datakilde 
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Pr. i dag har primærlegene kun anledning til å sende meldinger av typen henvisning og 

rekvisisjon til spesialisthelsetjenesten. Det er ikke lagt til rette for at det skal kunne kommuniseres 

mer fritt mellom ansatte i primærhelsetjenesten og ansatte i spesialisthelsetjenesten. Til dette ville 

det være naturlig å benytte såkalte “dialogbaserte meldingstyper”. Dersom man benytter mal for 

henvisning til denne type kommunikasjon, vil det føre til at meldingen havner i listen over 

henvisninger som skal vurderes med tanke på innkalling av pasienten til undersøkelse og/eller 

behandling i helseforetaket. Bruk av henvisningsmalen til andre ting enn henvisning av pasienter 

bidrar også til feil i den automatiske registreringen av antall henvisninger til foretaket.  

Fritekstmeldinger (dialogmelding) med åpne spørsmål har vist seg vanskelig å få implementert i 

spesialisthelsetjenesten, bl.a. på grunn av adresseringsproblematikk internt i helseforetakene. 

Helseforetakene er foreløpig ikke klare til å ta imot dialogmeldinger. Helse Sør-Øst kjører 

imidlertid en pilot sammen med InfoDoc og DIPS på dialogmeldingen i disse dager. Denne piloten 

skal avdekke hva som må gjøres for å få på plass velfungerende dialogmeldinger mellom 

fastleger og helseforetakene. 

For tiden foregår det også et arbeid både nasjonalt og regionalt for å implementere tjenestebasert 

adressering i helsesektoren. Dette innebærer en overgang fra å adressere meldinger til 

organisatoriske enheter, for eksempel en avdeling i et helseforetak, til å adressere til 

tjenester/helsehjelpsområder i virksomheten, for eksempel “Epilepsi” (i et gitt helseforetak). Det vil 

forhåpentligvis også bli mulig å sende dialogmeldinger til disse tjenestene. Hvorvidt det blir mulig 

å sende dialogmeldinger fra første stund tjenestebasert adressering tas i bruk, er noe usikkert.  

6.3.8 Virksomhetsovergripende elektroniske samhandlingsløsninger 

Det fremgår også i kap. 4.3.1 at smerteavdelingen ser behov for kommunikasjon og samhandling 

med både primærleger og andre yrkesgrupper ut over tradisjonell meldingsutveksling:  

”Det er behov for tettere samarbeid med primærhelsetjenesten, gjerne gjennom bruk av 

felles fleksible elektroniske verktøy, og ikke kun via telefon eller elektroniske meldinger. 

Dette kan medføre bedre integrering av alle aktørenes bidrag til behandling i henhold til 

den langsiktige behandlingsplanen/strategien som formuleres ved det første tverrfaglige 

møtet på smerteavdelingen”.  

 

“Det er også behov for en oversikt over fremdrift (“behandlingslogg”), og 

smerteavdelingen kan ha stor nytte av informasjon om fremdrift i behandlingen hos for 

eksempel fysioterapeut, fastlegen, eller psykoterapeuten. I tillegg vil det også være en 

fordel å være oppdatert på pasientens kontakt med NAV og hvordan pasienten fungerer i 

sitt hjemmemiljø.” 

Sett fra et teknologisk perspektiv kan slik utvidet kommunikasjon løses på flere måter:  

Felles meldingstjeneste 

Ett alternativ er å etablere en felles meldingstjener hvor alle som er involvert i oppfølgingen av en 

gitt pasient, inkludert pasienten selv, kan logge seg på og kommunisere med hverandre. For hver 

melding som genereres kan avsenderen angi hvilke av de andre aktørene i gruppa som skal ha 

tilgang til meldingen. En slik løsning er utviklet i forskningsprosjektet Connect 2.0. For beskrivelse 

av prosjektet, se vedlegg 3.  

 

Det er imidlertid noen juridiske og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til en slik løsning. En 

samling helseopplysninger som beskrevet over (i en felles meldingstjener) vil utgjøre et 

helseregister. “Helseregister” er definert i helseregisterloven § 2 pkt. 6. som  
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“registre, fortegnelser, m.v. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at 

opplysninger om den enkelte kan finnes igjen”.  

 

Helseregisterloven krever at det skal være en databehandlingsansvarlig for slike registre, 

herunder behandlingsrettede helseregistre.  “Databehandlingsansvarlig” er iht. helseregisterloven 

§ 2 pkt 8.:  

 

“den som bestemmer formålet med behandlingen av helseopplysningene og hvilke 

hjelpemidler som skal brukes, hvis ikke databehandlingsansvaret er særskilt angitt i loven 

eller i forskrift i medhold av loven, “. 

 

I praksis vil databehandlingsansvarlig være virksomheten der registeret har sin forankring, 

v/virksomhetens ledelse. 

 

Det har vært diskutert hvorvidt flere virksomheter kan avtale felles databehandlingsansvar, men 

etter vår vurdering er dette ikke en aktuell løsning for et slikt register per i dag. Dersom kun én 

virksomhet er databehandlingsansvarlig, er helseregisterloven § 13 til hinder for at ansatte i andre 

virksomheter kan få tilgang til registeret. I så fall kan det umulig tjene sin hensikt i vår 

sammenheng.   

 

”Tilgang på tvers” 
Det ble vedtatt flere tilføyelser til helseregisterloven § 13 i juni 2009. Én av disse var et nytt 2. 

ledd i helseregisterloven § 13 der det nå heter:  

 

“Kongen i Statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tilgang til 

helseopplysninger. Forskriften kan for tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede 

helseregistre gjøre unntak fra første ledd første punktum.” 

 

Dette åpner for en forskriftsfesting av at ansatte i andre enn den databehandlingsansvarliges 

virksomhet kan gis tilgang til pasientjournaler i virksomheten. Slik ”tilgang på tvers” skal reguleres 

i ”Forskrift for informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i 

behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften)”
27

 som per dags dato 

forventes å tre i kraft 01.01.2013. Der er det lagt opp til at spesifikk avtale for hver enkelt 

pasientgruppe må inngås mellom virksomhetene som skal etablere ”tilgang på tvers” for tilgang til 

journaler til pasienter man samarbeider om behandlingen av. Det stilles også krav om at 

autentiseringsløsninger på sikkerhetsnivå 4 (fortrinnsvis smartkort med PKI-sertifikat) må benyttes 

for å gi slik tilgang. Dette vil fordre at virksomhetene som skal samhandle på denne måten har 

tekniske og organisatoriske løsninger for å identifisere ansatte fra andre virksomheter som ønsker 

tilgang til deres journalsystem, og mulighet for å verifisere at de har lovlig tilgang til den gitte 

pasientjournalen.   

 

Det kan stilles spørsmål ved om det i overskuelig framtid vil la seg gjøre å etablere tilstrekkelig 

fleksible systemer med hjemmel i nevnte forskrift.   

 

”Virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister” 
Ett annet alternativ for å etablere en utvidet kommunikasjons- og samhandlingsløsning mellom 

flere virksomheter innen helse- (og sosial-)tjenesten kunne tenkes å være å etablere et såkalt 

“virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister”. Til forskjell fra løsninger for ”tilgang på 

                                                           
27

 FOR-2011-06-24-628 Forskrift for informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i 
behandlingsrettede helseregistre 
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tvers”, som har til hensikt å gi ansatte i andre virksomheter tilgang til ens eget journalsystem og 

vise versa, er et virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister et register 

(”journalsystem”) som er felles for de aktørene som skal benytte det. 

 

HOD behandler i disse dager ”Forslag til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede 

helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap”. Forslaget har vært på høring med høringsfrist 

16.03.2012 og er for tiden til behandling i departementet. Fra kapittelet om høringens innhold 

siteres følgende: 

 

”Samhandlingsreformen innebærer økt fokus på samhandling både mellom virksomheter 

på samme behandlingsnivå og på tvers av de tradisjonelle behandlingsnivåene. Dette 

forutsetter et behov for informasjonsutveksling mellom behandlere for å sikre at 

helsepersonellet alltid har oppdatert og korrekt pasientinformasjon. Formålet med 

forskriften er derfor å bidra til effektiv og forsvarlig helsehjelp og administrasjon av slik 

hjelp innen disse rammene.   

 

Forskriften legger til rette for at helsepersonell i formaliserte arbeidsfellesskap, under nærmere 

bestemte forutsetninger, kan etablere felles behandlingsrettede helseregistre når dette er 

nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Et felles behandlingsrettet helseregister er et 

felles journalsystem for virksomheter i formaliserte arbeidsfellesskap som samarbeider om å yte 

helsehjelp til samme pasient. Denne journalen er tenkt å skulle erstatte journalen i hver enkelt av 

de samarbeidende virksomhetene. 

 

Høringsnotatet inneholder ingen entydig definisjon av hva som kan defineres som formaliserte 

arbeidsfellesskap. Som eksempler på slike fellesskap er imidlertid nevnt blant annet fastleger og 

tannleger i kontorfellesskap, ACT-team (Assertive Community Treatment team) og “andre 

ambulante behandlings- og oppfølgingsteam med helsepersonell fra både kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste”, distriktsmedisinske sentra, ulike typer 

legevaktsamarbeid og helsehus og private tjenesteleverandører som etter avtale samarbeider 

med kommunehelsetjenesten. Av generelle momenter som er av relevans for vurderingen av om 

kriteriene til “formaliserte arbeidsfellesskap” er oppfylt, er nevnt hvorvidt virksomhetene er fysisk 

samlokalisert med felles kontor, om det er etablert et driftssamarbeid med et felles behandlings- 

og oppfølgingsansvar for pasientene og om de utad fremstår som en enhet. Det heter også 

eksplisitt i høringsnotatet at: “Ikke alle forpliktende samarbeidsformer mellom helsepersonell fra 

ulike virksomheter vil oppfylle vilkårene for formalisert arbeidsfellesskap.”  Det er også 

understreket flere ganger at kriteriene ikke er absolutte og at det må foretas en samlet vurdering.  

 

Fra kapittelet om forskriftshøringens innhold siteres videre: 

 

”Forslaget til forskrift er ikke ment å ivareta alle behov for kommunikasjon av 

helseinformasjon mellom helsepersonell. Det må sees i sammenheng med andre mulige 

kommunikasjonsformer, herunder tilgang på tvers av virksomhetsgrenser og sending av 

elektroniske meldinger. Det vises også til arbeidet med nasjonal kjernejournal”. 

 

Det er uvisst om denne forskriften vil kunne benyttes som hjemmel for å etablere felles, 

virksomhetsovergripende systemer for å ivareta oppfølgingen av smertepasienter. Det avhenger 

av det endelige innholdet i forskriften, derunder og ikke minst, hvilke krav som vil bli stilt til et 

formalisert arbeidsfellesskap og om de som samarbeider om å gi et tilbud til smertepasienter vil 

oppfylle de kravene som blir stilt. 
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Dersom forskriften i sin endelige form skulle åpne for etableringen av virksomhetsovergripende 

behandlingsrettede helseregistre til bruk i behandling og oppfølging av smertepasienter, gjenstår 

mange spørsmål som må avklares:  

 

• Hvor skal databehandlingsansvaret ligge? 

• Hvor bør slike registre driftes?  

• Hvordan bør slike registre driftes for å sikre tilgang for alle som har behov, inkludert 

pasientene (innenfor helsenettet, innenfor en av virksomhetenes nettverk, på internett 

e.a.)? 

• Hvordan administrere tilgangen til registeret? 

– Hvem skal/kan tildele tilgangsrettigheter til de ulike brukerne? 

– Hvordan vedlikeholde brukerdatabasen? 

– Direktetilgang fra den enkelte virksomhets journalsystem – hvordan oppnå det?  

– Hva med helsepersonell som ikke deltar i den behandlingen av pasienten som 

dokumenteres i dette registeret (og dermed ikke har brukertilgang til registeret) 

men som behandler pasienten for andre tilstander og trenger informasjon fra 

registeret? Hvordan få tilgang til nødvendig informasjon i det virksomhets-

overgripende registeret? Hvordan styre slik tilgang? 

• Journalføringsplikten – det må lages gode rutiner for journalføring i de enkelte 

virksomheters ”hovedjournaler” for å sikre at nødvendige og relevante opplysninger fra 

denne type virksomhetsovergripende registre blir tilgjengelig for andre som yter 

helsehjelp til pasienten 

6.4 Mulige fremtidige løsninger  

Det skulle fremgå av ovenstående at det fortsatt er “noen skjær i sjøen” når det gjelder adgangen 

til fleksible elektroniske løsninger der helsepersonell i ulike virksomheter kan dele pasient-

opplysninger elektronisk og kommunisere med hverandre og med pasienten. Men det er mulig å 

tenke seg ulike fremtidige løsninger, blant disse: 

 

1. Fritekst-meldinger (epost-lignende løsninger) der elektroniske meldinger utveksles 

mellom to parter (eller flere)  

2. Felles meldingstjeneste der alle som er involvert i oppfølgingen av en gitt pasient, 

inkludert pasienten selv, kan logge seg på og kommunisere med hverandre 

3. “Tilgang på tvers”, dvs. at helsepersonell skaffer seg opplysninger om en pasient ved å 

hente dem ut fra en annen virksomhets journalsystem etter avtale (innebærer ikke 

elektronisk kommunikasjon på personnivå)  

4. Felles virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre for formaliserte 

arbeidsfellesskap, dvs. felles journalsystem for ansatte i ulike virksomheter, som 

samarbeider om å yte helsehjelp til én pasient  

 

På kort sikt er det ikke mulig fullt ut å realisere noen av disse fire alternativene slik de er 

beskrevet over. Det finnes løsninger for elektronisk meldingsutveksling mellom primærlege og 

pasient. Helseforetakene har imidlertid ikke et tilsvarende tilbud, med unntak av de avdelingene 

som benytter tjenesten Min Journal, eller mer spesifikke fagrelaterte løsninger som eksempelvis 

sårjournalløsningen Pleie.net.  

 

Elektronisk dialogmelding mellom primærlege og helseforetak kommer forhåpentligvis på plass i 

etterkant av piloten som kjøres i Helse Sør-Øst.  

 

For løsninger som skal involvere mer enn to parter vil det sannsynligvis være mulig å gjøre 

tilpasninger til eksisterende løsninger, for eksempel sårjournalløsningen eller Connect 2.0-

plattformen, for å oppnå noe av den ønskede funksjonaliteten.  
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Det er også gledelig at det for tiden skjer mye nytenkning fra sentralt hold når det gjelder å legge 

til rette for god elektronisk samhandling i fremtiden. Det kommer etter hvert (minst) to forskrifter 

som forventes å utvide adgangen til å dele pasientopplysninger og kommunisere elektronisk på 

tvers av virksomhetsgrenser. Det gjenstår å se hva disse vil medføre av muligheter.  

 

I mellomtiden bør vi utnytte de muligheter som foreligger mht til sikker kommunikasjon mellom 

helsevesen og pasient, jf. for eksempel denne rapportens pkt. 5.4.4 og 6.3.2. På den annen side 

er det all grunn til å fortsette arbeidet med å påvirke utviklingen av regelverket slik at gode 

elektroniske og sikre samhandlingsløsninger lovlig kan tas i bruk.  

 

 

 

7 Forutsetninger og rammebetingelser  
 

Prosjektgruppen har vurdert og prioritert behov og forslag til tjenester, basert på identifiserte 

behov, nytteverdi, kompleksitet, eksisterende infrastruktur og rammebetingelser. Realisering av 

foreslåtte prosjekter og aktiviteter må ta høyde for disse forutsetningene og rammebetingelsene. 

 

Innføring av IKT i helsetjenesten er komplekse prosesser fordi det må tas hensyn til en rekke 

komponenter i form av legale og økonomiske rammebetingelser, ledelsesmessige, strukturelle og 

kulturelle forhold. Dette krever god systemforståelse.  

 

Punktene under stammer fra en rapport som NST utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet 

i 2010. Der pekes det på noen forutsetninger som må være på plass og tiltak som må iverksettes 

for å sikre at utprøvde telemedisinske tjenester får større utbredelse og bruk [2]: 

 Telemedisinske tjenester må tilpasses den konteksten de skal fungere i den daglige 

driften og gis like stor oppmerksomhet som tradisjonell måte å levere helsetjenester på 

 Innføring forutsetter ledelsesinvolvering og at aktivitetene er forankret i virksomhetens 

strategier og organisasjon 

 Tjenestene må ha en felles teknologisk plattform 

 Rammebetingelser i form av regelverk og personvern må ivaretas 

 Gode modeller og avtaler for samarbeid, inkludert økonomi og finansieringssystemer må 

på plass 

 Gode konseptbeskrivelser kan bidra til å gjøre det enklere for andre å kopiere hele eller 

deler av løsningene. Selv om en telemedisinsk tjeneste er pilotert i ett helseforetak er det 

ikke uten videre slik at andre helseforetak kan implementere den uten organisatoriske og 

teknologiske tilpasninger 

 Telemedisin innebærer en ”pakke” av teknologi og tjenester med fragmentert eierskap. 

Da mange løsninger krever integrasjon mellom flere systemer kan det også være flere 

driftsorganisasjoner å forholde seg til. Overgang fra prosjekt til drift er en generell 

utfordring, og det er en betydelig risiko for at ingen tar ansvar for at den totale pakken 

som tilbys til brukerne, driftes og vedlikeholdes  

 Prioritering og implementering av telemedisinske tjenester forutsetter grundig utredning 

og vurdering av juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Ikke sjelden viser det seg at 

løsninger kan tilpasses slik at de ligger innenfor gjeldende juridiske og sikkerhetsmessige 

krav. Det kan imidlertid også vise seg i enkelte tilfeller at det reises spørsmål og 

problemstillinger som bør løses på nasjonalt nivå. Slike spørsmål knyttes bl.a. til 

fremtidens webbaserte løsninger, eksempelvis autentiseringsløsninger, sikker lagring av 

helseopplysninger på nettet og sikker mobil tilgang til pasientinformasjon 
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8 Anbefalinger 
 

I dette kapittelet presenteres forslag til hvilke tjenester OPIN-klinikken ved Smerteavdelingen ved 

UNN bør prioritere på kort og litt lengre sikt vurdert i lys av gjeldende forutsetninger og 

rammebetingelser. I tillegg har vi vurdert forsknings- og innovasjonspotensial.  

 

 

8.1 Prioriterte tjenester  
Prosjektgruppens forslag til prioritet tar utgangspunkt i kartlagte behov og hvilke tjenester vi 

mener har lavest kompleksitet og hvilke tilbud som kan realiseres på kort sikt. I tillegg har vi 

vurdert prioritet med bakgrunn i erfaringer fra etablerte tjenester i UNN.   

 

Prosjektgruppen foreslår at Smerteavdelingen UNN på kort sikt igangsetter aktiviteter knyttet til 

følgende behov og tjenesteforslag: 

 

8.1.1 Samhandling, koordinering og kontinuitet 

 

8.1.1.1 Videokonferanse til faglige møter og pasientbehandling 

Tiltak 
Prosjektgruppen foreslår å etablere en videokonferanseenhet i Smerteavdelingen ved UNN. Det 

kan også være aktuelt i første omgang å benytte eksisterende videokonferansestudioer på UNN. 

Det kan også være nyttig å etablere egnede PC-baserte videokonferanseløsninger på kontorene. 

Dette gir mulighet for eksempelvis: 

 

 Videokonferansebasert samhandling mellom smerteavdelingen og helsepersonell i 

kommunene, med muligheter for å inkludere pasienten, NAV og tverrfaglig 

behandlingsteam 

 

Vurderinger 

 Det må avklares hva man skal bruke videokonferansetjenesten til og hvilke spilleregler 

som skal gjelde for bruken 

 Det må foretas en risikovurdering av bruken (hvordan man tenker å benytte 

videokonferanse) før implementering og bruk 

 Teknologien er relativt brukervennlig og tilfredsstiller sikkerhetskrav i helsenettet, men 

standardiserte løsninger bør fortrinnsvis velges 

 Det finnes lokalt utstyr på blant annet sykestuer og helsesentra i flere kommuner 

 Videokonferanse til klinisk bruk representerer få juridiske eller sikkerhetsmessige 

utfordringer så lenge den foregår i henhold til de rammene som gis av ”Normen” og i tråd 

med prinsippene for forsvarlig virksomhet i helselovgivningen 

 God opplæring er en forutsetning for bruk  

 Norsk helsenett er i ferd med å etablere en PC-basert videokonferanseløsning som (på 

sikt) også skal kunne benyttes av brukere hjemme. De har planer om å lansere en slik 

tjeneste i løpet av våren 2012 

 NAV-kontor har videokonferanseutstyr i hver kommune. Dette kan gjøres tilgjengelig for 

andre brukere, jf. det som er beskrevet i Sunnaas-modellen. 
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8.1.1.2 Samhandlingsløsning mellom samarbeidende helsepersonell og pasienter 

Tiltak 
Det er behov for en elektronisk samhandlingsløsning mellom helsepersonell og pasienter i 

regionen. Dette kan optimalisere kontakten både ved henvisning, under og etter behandling.  

 Dialogmeldinger mellom behandlere 

 Meldingstjeneste mellom behandler og pasient 

 Journalen som mer enn et verktøy for dokumentasjon – samarbeid og koordinering 

 Tilgang til felles smertejournalopplysninger – “behandlingslogg” 

 Pasienten kan bidra med informasjon både ift henvisning, journalinnhold og oppfølging 

 Forberedelse før gruppetrening og oppfølging etterpå 

 

Vurderinger 

 Behovet bør bl.a. vurderes opp mot videreutvikling av tjenester i Helsenorge.no 

 En eventuell elektronisk samhandlingsløsning for UNN må ta høyde for de nevnte 

forutsetninger i kap. 6 og 7, herunder organisering av mottaksapparat og hvordan 

henvendelsene skal håndteres, roller og ansvar, juridiske og sikkerhetsmessige aspekter, 

med mer   

 Elektronisk meldingsutveksling mellom fastlege og smerteavdeling er i dag begrenset til 

sending av henvisninger og rekvisisjoner med tilhørende svar (epikriser, lab-svar etc.), og 

er ikke egnet til utveksling av dialogbasert informasjon. Helseforetakene har ikke mulighet 

for å motta meldinger som ikke skal inn i et definert forløp i journalsystemet, dvs. i form av 

en henvisning eller rekvisisjon, og avsender har ikke mulighet for å bestemme hvem som 

skal behandle meldingen hos mottaker. Dialogmelding mellom behandlere er derfor 

vanskelig å etablere på kort sikt  

 Elektronisk meldingsutveksling mellom pasienter og fastlege er sannsynligvis det tiltaket 

som enklest (og raskest) lar seg realisere, fordi fastlegenes elektroniske pasientjournal-

systemer i stor grad inneholder slik funksjonalitet. Elektronisk meldingsutveksling mellom 

pasienter og spesialist på UNN må det eventuelt etableres ny løsning for, da den 

løsningen UNN tidligere hadde i begrenset pilotdrift er avviklet 

 Sårjournalen
28

 er implementert i UNN HF og er nå en rutinetjeneste ved Hudavdelingen. 

Dette er en modifisert versjon av en dansk felles journalløsning tilpasset det norske 

regelverket. Det må vurderes hvorvidt en lignende løsning av denne typen kan være 

egnet som ”felles smertejournal” og om leverandøren er villig til å foreta den nødvendige 

tilpasningen. En slik løsning er per i dag ikke integrert med EPJ-systemene i 

helseforetaket eller hos primærlegene. Hvordan en slik felles smertejournal eventuelt skal 

etableres rent teknisk og organisatorisk for å være i henhold til gjeldende regelverk må 

utredes 

 Pasienters tilgang til journal forutsetter at sykehuset/avdelingen tilbyr slik tjeneste. 

Tjenesten “Min Journal” er verken testet eller tatt i bruk i Helse Nord og det bør vurderes 

hvilken løsning som er hensiktsmessig for denne regionen.  NST utreder for tiden 

muligheter for elektronisk utlevering av journalopplysninger. Et forprosjekt ble avsluttet i 

desember 2011, men følges opp av et hovedprosjekt i 2012, i et samarbeid mellom NST 

og Helsedirektoratet/helsenorge.no. Denne løsningen innebærer i første omgang kun 

enveis kommunikasjon fra journalsystemet (journalarkivet) til pasienten.  

 “Min Journal” er ikke fullt ut integrert med helseforetakenes journalsystem, noe som 

medfører at legene må logge seg inn på ”Min Journal” for å lese meldinger fra pasientene 

 Connect 2.0 er en samhandlingsløsning som prøves ut i regionen i forbindelse med et 

forskningsprosjekt og erfaringene derfra bør vurderes med tanke på bruk i UNN. 

Løsningen vil kunne tilfredsstille flere av behovene som mange ulike brukergrupper og 

helsepersonell har, med tanke på elektronisk samhandling. Ett av målene i prosjektet er å 

                                                           
28

 www.Pleie.net (sist sett 29.03.2012) 

http://www.pleie.net/
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forsøke å få løsningen integrert med DIPS, men foreløpig må alle brukere logge seg på 

tjenesten via Internett. Løsningen er ikke godkjent som samhandlingsredskap mellom 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og det gjenstår en del juridiske og 

sikkerhetsmessige avklaringer for de ulike modulene i løsningen 

 Løsninger som omfatter behandling av sensitive personopplysninger skal risikovurderes 

 

8.1.1.3 Utvikle samarbeidet med Alta. Desentralisering av smertekompetanse.  

Tiltak 
Etablere et samarbeid med primærleger i Alta for å pilotere foreslåtte tjenester og løsninger, 

eksempelvis samarbeid via samhandlingsløsning og videokonferanse, gruppetilbud og 

forskningsprosjekter på effekter. 

Vurdering 

 Ved fagnettverksmøtet i 2010 ble det foreslått å etablere en “smertesatellitt i Alta”.  

 Representantene prosjektet har vært i kontakt med er positive til et slikt samarbeid 

 

8.1.2 Informasjon 

 

8.1.2.1 ”Smerteportalen” - nettbasert smertenettverk i Helse Nord 

Tiltak 
Smerteavdelingen ved UNN har behov for en mer dynamisk hjemmeside eller et nettsted hvor 

pasienter kan finne nødvendig kvalitetssikret informasjon, få oversikt over lokale ressurser og 

tilbud, samt tilgang til nettbaserte kurs og multimediebaserte løsninger for egenmestring. 

 

Flere av aktørene vi har vært i kontakt med uttrykker behov for en felles faglig møteplass knyttet 

til smertebehandling. Smerteavdelingen ved Nordlandssykehuset, samt en stor fastlegegruppe 

stiller seg bak initiativet. Det foreslås å etablere et regionalt nettbasert smertenettverk i Helse 

Nord.  

 

Vurdering 

 Aktivitetene må kobles opp mot strategier for videreutvikling av UNN og Helse Nords 

websider 

 Helsekompetanse.no benyttes til slike formål og kompetansen for å ta i bruk plattformen 

finnes lokalt.  

 Et virtuelt fagnett gir mulighet for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbygging på tvers av 

fagprofesjoner og nivå i helsevesenet. Gjennom deltakelse i et virtuelt fagnett får fagfolk 

en felles møteplass for kvalitetsarbeid, informasjons- og erfaringsutveksling og 

kunnskapsbygging innenfor fagfeltet. Policy og styring av medikamentbruk er viktige 

stikkord her 

o Informasjon om ressurser og smerterelaterte tilbud  

o Pasient- og brukerrelatert informasjon, samt kvalitetssikret relevant 

helseinformasjon 

o Kurs, mestrings- og motivasjonstilbud, filmer og animasjoner etc 

 

Det anbefales å ta utgangspunkt i EUs kvalitetskriterier for helserelaterte websteder (se 

kap.6.3.1) 
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8.1.3 Løsninger for motivasjon og mestring 

 

8.1.3.1 Nettbaserte kurs / nettbasert smertebehandling 

Tiltak 
1. Ta i bruk /tilpasse nettbasert smertebehandlingsløsning, ACT, utviklet i Uppsala.  

2. Utvikle nettbaserte kurs som kan tilbys fra Smerteavdelingen til brukere hjemme. Dette 

må sees i sammenheng med punktet over om ”Smerteportalen”. 

 

Vurdering 

 Det bør utredes hva som allerede er utviklet av kurs som kan passe for smertepasienter 

og evt pårørende (hva andre har gjort), både nasjonalt og internasjonalt, deretter vurdere 

om det kan gjøres tilgjengelig på en valgt plattform 

 Det bør vurderes hvilke kurs som egner seg å distribuere på nett og brukerne bør 

involveres ved utredning av behov 

 Det finnes flere plattformer for nettbasert kompetanseutvikling, og det bør velges en 

fleksibel åpen plattform som er tilgjengelig for alle som ønsker å benytte den. 

Helsekompetanse.no er utviklet ved NST og benyttes av mange i Helse Nord. Det bør 

også være mulighet for ”lukkede” kurs eller fagnett. NST utreder muligheter for sikker 

kommunikasjon mellom for eksempel likemenn på heleskompetanse.no 

 ACT-terapi er en etablert smertebehandling med god dokumentasjon og evidens. 

Nettbasert ACT pågår nå både på prosjektbasis, men også i rutinebruk i Sverige. Denne 

behandlingsformen bør ha stort potensial som kostnadseffektiv smertebehandling i 

regionen. Prosjektet kjenner ikke til om en slik løsning er tatt i bruk i Norge. Dette må 

utredes nærmere.  

 

 

8.2 Forskningspotensial, evaluering og følgeforskning 

Prosjektet reiser mange og interessante forskningsspørsmål.  

 

Å forstå utvikling, implementering og prosesser rundt IKT baserte tjenester  

Omsorgstjenestene er sammensatte og bør studeres gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom 

medisinske, terapeutiske og samfunnsvitenskapelige fag. Kunnskapsutviklingen kan romme både 

de medisinske og sosiale aspekter ved tjenestene og vil dermed kunne sikre at man studerer alle 

de ulike delene av en sammensatt virkelighet, som de ulike forskningstradisjonene hver for seg 

ikke ville fange opp. Kvalitative metoder kan benyttes for å følge utviklingsprosessen og 

samspillet mellom aktørene i helsetjenesten etter hvert som disse blir påvirket av tjenesten, samt 

studere endrede bruks- og samhandlingsmønstre. 

 

Det må foretas en analyse av hvilke forskningsprosjekter som er ønsket igangsatt raskt, og i 

tillegg skissere mulige prosjekter på lengre sikt.  

 

Å evaluere effektene av smerteavdelingens fremtidige tjenester 
Effekt-evaluering tar utgangspunkt i forventede effekter av en ny tjeneste, men kan også designes 

for å fange opp eventuelle uventede eller uønskede effekter. Det må avklares hvilke effekter man 

forventer og ønsker å studere, og legge til rette for et adekvat sammenlikningsgrunnlag for 

evaluering. Dette innebærer å sammenlikne data fra før og etter implementering. 

 

Relevante forskningsspørsmål kan være å studere om man når vedtatte mål, gevinster i form av 

økt kvalitet og brukertilfredshet og eventuelle økonomiske gevinster ved mer effektiv 

samhandling. 
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Potensielle effekter av smerteavdelingens nye tjenester kan være: 

 Effekter av støtte til egenomsorg. Smertepasienters forutsetninger for å være en aktiv 

partner i sitt eget pasientforløp. Kunnskaper og økt forståelse av egen sykdom 

(terminologi og begreper), evne til å forstå egne symptomer og kunnskap om tiltak og 

behandling, samt mestringsevner, pasientsikkerhet og evne til å forebygge skader, 

kommunikasjon med helsepersonell og andre, ny praksis 

 Medikamentelle effekter (redusere feilbruk og overforbruk) ved økt kunnskap og 

samarbeid 

 Helsetjenestekvalitet, med fokus på likeverdig tilgang på tjenester, kostnader, 

livskvalitet/sykelighet/dødelighet, feilbehandling og bivirkninger 

 Organisatoriske effekter, holdninger, samarbeid med pasienter, koordinerte tjenester, 

effekter av offentlig/frivillig partnerskap, ny faglig metodikk, endrede relasjoner mellom 

nærsamfunn og helsetjeneste 

 Teknologiske muligheter, ny teknologi, innovasjon og kunnskap om hvordan ulike 

teknologier kan øke brukernes selvhjelpskapasitet 
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Vedlegg 1 Scenario 1 - Pasientperspektivet 
X bor i en by i nordöstra Finnmark. Hon har en generaliserad smerteproblematik efter lång tids 

belastning. Nu är hon fri sin besvärliga situation men trenger hjälp med att hantera sin 

vedvarende smerte. Hon har varit på smerteavdelningen på UNN dit hon tog sig med buss och 

flyg. Där har hon träffat ett smerteteam som noggrant gått igenom hennes problematik och hon 

har accepterat att genomgå en långsiktig behandling med stöd av smerteklinikens team av. X har 

datorvana och är van att sköta många kontakter via datorn eller sin smartphone. Hon deltager 

frekvent på facebook. Hon har försetts med inloggningsuppgifter till smerteavdelningens 

interaktiva internetbaserade behandling. 

På morgonen efter frukosten fyller x  in sövndata i sin behandlingslogg på datorn. Hon har 

nyligen genomfört en medicinändring med fokus på sövnförstörelsen. Hon tycker inte att det har 

hjälpt speciellt mycket og för inte in något om effekt eller biverkningar. 

Hon för också in 6000 steg från stegräknaren. En siffra hon är nöjd med men idag känner hon sig 

sliten og beslutar sig avstå från förmiddagspromenaden. Dessutom ska hon träffa sin fastlege 

imorgon og vill spara kraft till det. Fastlegen sköter hennes medicinering og övriga helse og har 

samtidigt tillgång till hennes logg. Imorgon sker en videokonferans hos fastlege tillsammans med 

smerteteamet. Hennes framsteg og problemområden kommer att identifieras og diskuteras 

utifrån hennes data og aktivitet i behandlingsprogrammet. Hon er lite orolig inför den. Tycker 

inte hon gör så stora framsteg. 

Under dagen blir hon alltmer bevisst över att hon inte kommer att klara av ett besök hos sin 

lokala fysioterapeut. Hon skickar via sin smartphone ett meddelande om att hon ikke möter op. 

Detta noteras i loggen og hon får senare ett anbefallning att föra in orsak. Hon föler sig lite 

övervakad när hon gör detta men föler samtidigt att det er gott at hennes behandlare bryr sig. 

Skickar ett medelande via telefonen till sin psykolog i smerteteamet så de kan ta op saken inom 

någon dag. 

På kvällen när hon sitter vid datorn gör hon sin interaktiva smerteuppgift. En animerad metafor 

som tvingar henne till reflektion. Uppgiften avslutas med enkla kortsvarsfrågor som visar att hon 

förstått budskapet. Hon flyttas op en nivå i ”spelet” og föler en viss tillfredsställelse över detta. 

Nästa dag inför videokonferansen går smerteamet igenom hennes logg. Man noterar att hon är 

flink avseende ”psykoedukationen” vilket innebär att hon har fått en ökad förståelse för sin 

problematik. Loggen visar att hon arbeter aktivt med sina problem. Samtidigt noteras att hon 

fortsatt har sövnproblem og att den fysiska kapaciteten är fortsatt låg.  

Under konferensen blir man enig om vissa förändringar i hennes behandlingsopplegg. 
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Till fokusgruppen (forslag/skiss) 

Huvudområden; 

Tillgänglighet 

Uppföljning 

Samverkan 

Kontakformer 

Informationsbehov 

 

1. Tillgänglighet till smerteavdelningen 
 Till vad? 
 Till lege? 
 Till Fysioterapeut? 
 Till Psykolog/samtalsterapeut? 
 Till receptionist? 
 Annan specialist på UNN? 
 Annat? 

 

2. Tillgänglighet på hjemmeorten  
 Fastlege? 
 Fysioterapeut? 
 Samtalsterapeut? 
 NAV, socionom? 
 annat? 

 

3. Uppföljning. Vad är viktigt? 
 Tidig oppföljning? 
 Långvarig oppföljning? 
 Uppföljning av smerteintensiteten? 
 Uppföljning av fysisk trening? 
 Uppföljning av ditt psykiska välbefinnande? 
 Uppföljning av medikamenteffekter? 
 Uppföljning av övningar?(övelser?) og trening? 
 Uppföljning av mentala treningsprogram? 
 Uppföljning av sövnproblem? 
 Uppföljning av kontakter med NAV, fastlege och lokala vårdgivare? 

 

4. Samverkan. Vad er viktigt? 
 Mellan smerteavdelningen og lokala vårdgivare? 
 Mellan pasient, smerteavdelningen og lokala vårdgivare? 
 Mellan smerteavdelning og NAV, arbetsplats, pårörende etc? 
 Kontakt med andra smertepasienter via Internet? 

 

      5.  Hur vill du sköta kontakten under behandling/uppföljning? 

 Via telefonsamtal 
 Via besök till Tromsö 
 Via sms 
 Via videokonferens 
 Via mail 
 Via Internet 
 Via direktkontakt Internet 
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 Smartphone 
 Annat 

 

5.  Vilken slags information skulle du vilja ha tillgång till? 

  information om smertemekanismer? 
  information om din specifika sykdom f.eks. fibromyalgi? 
  information om medikamenter 
  information om fysisk trening 
  information om att leva med smerte, f.eks meteforer, allmänna råd 
  annat 

 

      7.  Hur vill du ha information? 

 Broschyrer 
 Filmer  
 CD 
 Smartphone 
 Interaktiva dataprogram 
 Datorspel 
 Annat 
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Vedlegg 2 Scenario 2 – Primærhelsetjenesteperspektivet 
Pasienten B bor langt fra specialistvården i Tromsö. Hon har nyligen varit på Smerteavdelningen 

(henvisad av fastlege A ), og där genomgått en tverfaglig vurdering. En langsiktig plan for hennes 

smerterehabilitering är utarbeided og finns utskriven i en särskild pasientcentrerad journal/portal 

som hon har tillgang till og kan gå in i för att ställe spörsmål eller se vad som anbefallts.  A har 

också tillgång og kan ge direkta spörsmål till B eller smerteavdelningen under behandlingens 

gång. I utredningen på Smerteavdelningen finns också anbefallningar till fysioterapeut og 

psykoterapeut som har del i rehabiliteringen. Även de kan gå in og rapportera hur behandlingen 

fortskrider eller ställa spörsmål till alla inblandade parter. Journalen är sekretessskyddad og riktat 

till alla inblandade aktörer men kanske främst till B.  

 

 Journalen/portalen används av B för att rapportera og beskriva sin del i behandlingen. De 

framsteg hon gör og de problem hon möter. Det finns inget tabubelagt eller mystiskt kring 

journalen utan den är ett behandlingsverktyg. B har frivilligt gått med på detta upplegg då hon har 

en langvarig smerte-problematik som hon vill få stötte för att kunna hantera sina ”kroniska” plager. 

Det är viktigt för B att känna kontinuitet i kontakten med sina olika behandlare og att det finns en 

samsyn og ett samarbeid runt hennes problematik. 

 

I portalen finns även länkar till smertenetverk Nord där hon kan delta i pasientforum og få en 

oversikt över alla smerterelaterte tillbud i regionen. Där finns även  filmer, metaforer samt 

information om medikament og smertefysiologi. Smertenetverket har också en särskild del riktad 

till helsepersonal. Fastlege A som henvisat B har forsatt det medicinska ansvaret men efter de 

inledande besöken behöver inte B återkomma så ofta för sin smerteproblematik utan bara för 

kontroll eller vurdering av andra helseproblem. A sköter smertemedikamenten i samråd med 

smertelege på UNN vilket säkrar den långsiktiga kvaliteten. Det är ikke sikkert att B får tillgang till 

en bra psykoterapeut då hon bor ensligt. Ett internetbasert smertebehandlingstillbud enligt ACT-

koncept finns då att tillgå från smerteavdelningen UNN. Detta sker via sikker inloggning via 

hennes smerteportal. 

 

På legesentret som har tillgang till Smerteportalen arbeidar fastlegevikarie C. Smertepasienten D 

ringer igen och vill ha mer smertemedikament. C tittar i notaten och ser att hon ringer ofta samt 

ligger på höga doser av flera medikament.. Hon säger att hon trenger detta då hon har så mycket 

smerte. Hennes smerte är diffus och korrelerar ikke till någon påtaglig somatisk skada eller 

dysfunktion.  D bönar och ber i telefonen og C upplever det svårt att säga nej till D som uppenbart 

har ett avsevärt lidande. C lovar att ringa upp D igen men först tala med en smertespecialist. D 

har varit henvist tidigare till Smerteavdelningen men vill ikke delta i en netbasert multiprofessionell 

smertportal. C ringer till Smerteavdelningen UNN men smertelegen sitter upptagen i tverfagligt 

pasientsamtal og kan ikke svara i telefonen. C väljer då istället att skicka ett spörsmål med 

pasientidentitet via ett sekretessskyddat samverkanssystem(smerteportalen). Där får hon svar 

inom max 48 timmar. Hon ringer tillbaka till D og meddelar att hon återkommer med ett langsiktigt 

specialistutlåtande inom två dygn.  På smerteenheten går man igenom de notat som finns och 

skickar en langsiktigt principiellt basert plan där den kortsiktiga smertebehandlingen blir 

underställd en långsiktig behandling. Detta blir också en god stötte för att stå emot D:s krav på 

kortsiktig smertelindring.  C får också råd om kontakt till enhet för problematiskt opioidbruk som 

via Smerteportalen tillsammans med Smerteavdelningen kan ge råd kring 

medikamenthanteringen. 
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Vedlegg 3: Noen eksempler på telemedisinske tjenester 
 

Endokrinologi 

 

Motivasjon med mobil (forskningsprosjekt) 

Prosjektet “Motivasjon med mobil”
29

 utvikler og tester bruk av mobiltelefon, blodsukkermåler og 

stegteller til selvhjelp for personer med diabetes 2. Systemet kalles “the Few Touch Application” 

(FTA). Blodsukkermålinger og resultater fra stegtelleren kan overføres automatisk til en 

mobiltelefon. I tillegg er det enkelt for brukeren å legge inn opplysninger om kosthold. Alle verdier 

lagres i telefonen slik at brukeren kan følge med i sine blodsukkerverdier, aktivitetsnivå og 

kosthold. Løsningen skal testes ut i storskala i det EU-finansierte prosjektet “Renewing Health”
30

. 

 

Lungemedisin  

 

Min helsestasjon (forskningsprosjekt) 

Dette prosjektet har utviklet en hjemmebasert tjeneste for opplæring, oppfølging og trening for 

KOLS-pasienter. Et oppstartmøte på sykehuset følges opp av ukentlige oppfølgingsmøter 

hjemme hos pasienten via TV-apparatet. Oppfølging gis også på individuell basis 10-15 minutter 

hver uke. Samtalen er basert på en spesiell helsedagbok, som inneholder informasjon om 

aktivitet, antall måltider, oksygenbruk, oksygenmetning i blodet og puls. Løsningen vil også kunne 

brukes for andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes [57, 58]. 

 

IS-Active
31

 (forskningsprosjekt) 

Målet med prosjektet er å utvikle en person sentrert løsning for pasienter med kroniske 

sykdommer. Løsningen er spesielt rettet mot eldre. Løsningen består av trådløse sensorer som 

benyttes i forbindelse med trim og fysisk aktivitet for pasienter med KOLS m.fl [59].   

 

KOLS-kofferten (rutinetjeneste) 

Denne teknologiske nyvinningen er en elektronisk diagnoseenhet som gir en toveis 

kommunikasjon med lyd og bilde mellom medisinsk personell og pasient. I kofferten finnes en 

avansert pc med innebygget skjerm og videokamera som lar pasienten kommunisere direkte med 

lungesykepleieren. Den inneholder også utstyr som måler surstoffmetningen i blodet, 

pustekapasitet og registrerer hjertefrekvens. 

 

Utstyret i kofferten ville gi økt trygghet for pasientene, redusert liggetid på sykehus og mindre 

reinnleggelse. Dessuten vil det kunne redusere belastningen både på spesialisthelsetjenesten og 

for hjemmesykepleierne. Kofferten ble prøvd ut ved Eigersund distriktmedisinske senter i 2010. 

 

KOLS-kofferten er utviklet av det danske firmaet Medisat i nært samarbeid med Odense 

Universitetssykehus.  Den er utprøvd i Danmark i nesten 1.800 konsultasjoner. 

 

Nefrologi 

 

Teledialyse (rutinetjeneste) 

Teledialyse er betegnelsen på telemedisinsk veiledning og overvåkning av dialyse som foregår på 

dialysesatellitter, dvs. dialyse som gis på enheter der det ikke er nyrespesialist til stede 

                                                           
29

 http://www.telemed.no/the-diabetes-ict-health-motivation-project-2008-2010.4467424-77936.html 
30

 http://www.telemed.no/renewing-health.4801688-162159.html 
31 http://telemed.no/is_active.4647305-51253.html  

http://telemed.no/is_active.4647305-51253.html
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(lokalsykehus, DMS, sykehjem osv.) Teledialyse er en veldokumentert tjeneste, som ble innført 

på UNN i 2002. I løpet av de siste årene er tjenesten etablert også i andre helseregioner og er 

etterspurt både nasjonalt og internasjonalt (den norske løsningen er eksportert til Skottland og 

Sverige).  

 

Ved teledialyse veiledes dialysepersonell på dialysesatelitten av nefrolog på UNN via 

videokonferanse. Nefrologen kan også ha konsultasjon med pasienten og medisinske data fra 

dialysemaskinen kan overføres til sykehuset via egen programvare på PC. Det er også utviklet 

ultralydutstyr og elektronisk stetoskop som brukes til dette formålet. Videokonferanse gir et bedre 

grunnlag for å vurdere pasienten enn telefonkontakt. På UNN ble flere akutte innleggelser unngått 

fordi man kunne løse problemene ved hjelp av videokonferanse. For pasienten betyr dette at 

han/hun slipper å reise for å få gjennomført kontroller, og pasienten opplever kontinuitet i 

oppfølging og egen behandling. 

 

Tjenesten kan innføres ved alle satellitter som utfører dialyse og som ikke har nefrolog på 

avdelingen. For helsepersonell ute på satellittene kan videokonferanseutstyret i tillegg til visitt, 

brukes til faglig oppfølging, deltagelse på felles avdelingsmøter med spesialist og til undervisning 

av personalet. 

 

Hjemmedialyse (pilotprosjekt) 

Både internasjonalt og nasjonalt er det ønskelig at dialysebehandling finner sted i pasientens 

hjem. Hjemmehemodialyse gir fordeler som reduserte reiser og opphold i institusjonen, mulighet 

for hyppigere behandling og fleksibilitet mht dialysebehandlingen. Den kan gi bedre 

blodtrykkskontroll og overlevelse enn senterdialyse [60, 61],
 

og medfører bedre livskvalitet og 

kontroll på egen behandling. Ved UNN HF er målet å få ca. 50 % av dialysene over på 

hjemmebehandling. Vanligst ved hjemmebehandling er såkalt peritoneladialyse, men også 

hemodialyse er fullt mulig å foreta i pasientens hjem. Ved UNN HF har man hatt et forprosjekt for 

å se om hjemmedialyse med videokonferansestøtte fra sykehuset kan føre til bedre oppfølging av 

pasienten og skape større trygghet i hjemmesituasjonen, slik at flere pasienter velger 

hjemmebehandling [18] 

 

Onkologi 

Onkolink: Etterkontroll av pasienter med tykktarmskreft
32

 (forskningsprosjekt) 
Er et prosjekt som ble avsluttet i 2011 og var et samarbeid mellom UNN HF og 

journalleverandørene om å utvikle et elektronisk kontrollkort. Kortet skal gi oversikt over kliniske 

opplysninger, svar fra blodprøver, røntgen, koloskopi og ultralydundersøkelser. Formålet med det 

elektroniske kontrollkortet er at det skal være et verktøy for dokumentasjon, informasjon og 

planlegging ved etterkontroll av pasientene. Ved UNN (Tromsø) brukes det i dag et papirbasert 

kontrollkort. 

 

Det elektroniske kontrollkortet vil være integrert i journalsystemene og det er et mål at 

informasjonen utveksles mellom sykehus og fastleger slik at det til enhver tid er oppdatert 

informasjon på begge steder. 

 

Det vil bli vurdert om det skal benyttes en elektronisk spørsmåls og svar-tjeneste mellom fastlege 

og pasient, og mellom fastlege og spesialist i forbindelse med oppfølging av pasientene. 

 

Psykiatri 

 

Telepsykiatri (rutinetjeneste) 
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 http://www.telemed.no/onkolink.450501-72584.html (21.01.2011) 

http://www.telemed.no/onkolink.450501-72584.html
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Videokonferanse har vært i bruk i psykiatrien i Nord-Norge siden 1990. En kartlegging av 

videokonferanseutstyr på institusjoner innen psykisk helsevern i Norge og erfaringer med bruk av 

dette utstyret, er foretatt I 2003 [33]. I hele Norge er det en del VK-utstyr tilgjengelig ved 

psykiatriske institusjoner og undersøkelsen viste at de som brukte det var gjennomgående 

fornøyde.   

 

Videokonferanse brukes mest til faglige møter, informasjonsutveksling, veiledning og 

undervisning. Studier viser at tilgang til undervisning og veiledning via videokonferanse kan 

representere en viktig faktor for å øke kompetansen og holde på kvalifisert helsepersonell innafor 

helsetjenesten generelt [33]. Erfaringer fra telepsykiatriprosjektet kan tyde på at VK med 

pasienter tilstede kan representere et potensial i psykiatrien. Videre tyder intervjuer på at økt 

tilgjengelighet og kapasitet på VK-studioer kan forventes å gi økt bruk i direkte pasientbehandling, 

både til for- og ettervern, og i forbindelse med utarbeiding av Individuell plan, hvor det er en 

forutsetning at også det kommunale hjelpeapparatet er tilstede. Både kvaliteten på arbeidet og 

brukeraksept av telepsykiatri er gjennomgående god i de studier som finnes.  Inter-nasjonalt 

brukes videokonferanse også i direkte pasientbehandling, men i liten grad ved akutt-situasjoner. I 

studier der videokonferanse er sammenliknet med direkte ansikt-til-ansikt konsul-tasjoner er det 

ikke funnet forskjeller i kvalitet på undersøkelsene eller ulik tilfredshet blant pasienter og fagfolk. 

På grunnlag av dette kan man trygt anbefale at telepsykiatri tas mer i bruk [62].  

 

Begrepet e-terapi blir brukt om terapeutiske tilbud som formidles via elektronisk medier. Den 

tidligere nevnte kartleggingen gjennomført av NST i 2003, viste at fagfolkene gjennomgående var 

positive til denne formen for interaksjon med pasientene. Metoden krever sikre løsninger for 

sensitive opplysninger. NST har også gjennomført en pilotstudie med bruk av SMS i ettervernet 

av rusmisbrukere som viste positive effekter. 

 

Desentralisert vakttjeneste for DPS (pilotprosjekt) 

Det har over mange år vært store utfordringer med å sikre spesialistdekningen ved de 

distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Man ønsker derfor å etablere en vaktordning der 

spesialistene er tilgjengelig via videokonferanse og der det er utviklet en måte å bruke telematikk 

på som gjør at man enkelt kan koble inn spesialist direkte i en konsultasjon både med innlagte 

pasienter på en døgnenhet og pasienter som er til vurdering hos ambulante team. 

 

Rehabilitering 

 

Samarbeidsformer med bruk av videokonferanse i rehabiliteringsforløpet har vært i drift siden 

1997 i Norge. Dette startet først i Helse Nord, men er i dag ikke i rutinemessig bruk her, 

hovedsaklig grunnet manglende forankring i organisasjonen.  

Telemedisin i rehabilitering – bruk av IKT i pasientoppfølgingen (rutinetjeneste) 

”Telemedisin i rehabilitering – bruk av IKT i pasientoppfølgingen”, er et avsluttet prosjekt på 

Sunnaas sykehus HF (SunHF), der man har fått en rutinetjeneste forankret i sykehuset [28] 

Videokonferanse brukes som kommunikasjons-verktøy mellom sykehuset og deres pasienter 

med langvarige rehabiliteringsbehov, kommune-helsetjenester, helseforetak og andre 

samarbeidende institusjoner. Samarbeidet er knyttet til innleggelse, utskriving (utskrivning og 

Individuell plan-møter) og oppfølging av pasienter.  

I tillegg har prosjektet inkludert to delprosjekt: ”Kompetanse – Helt hjem: Videodialog mellom 

pasienter og fagfolk”. I dette delprosjektet testet to pasienter ut flere typer videokonferanseutstyr. 

Delprosjekt 2, ”Kompetanse – Helt Hjem 2” (2009) testet ut videokonferanse i tilrettelegging av 

hjelpemidler sammen med hjelpemiddelsentraler i Norge.  
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Det er gjennomført omfattende tiltak for å forankre tjenesten i sykehuset (for eksempel 

informasjonsskriv, prosedyrer for møteromsbookinger, support, inkludering av IKT i 

behandlingslinjer, studiodrift og opplæring av personale). Delprosjektet har involvert pasienter 

som i dag følges opp på tradisjonell måte med behandlingstid på sykehuset, søknad av 

hjelpemidler (utført av helsepersonell) og ellers kartlegging av boliger gjennomført ved at 

personell har reist til pasientens hjem. Videokonferanse har vært et nyttig verktøy for å utføre 

dette på en mer effektiv måte der alle parter er involvert. 

I 2009 har man registrert videokonferansebruken på SunHF og innmeldte registreringer viser at 

møtene var knyttet til utskrivning, oppfølging etter utskrivelse og planlegging av innleggelse. Alle 

klinikker har deltatt og den mest aktive enheten benytter nå VK til rundt 29 % av pasientene. Man 

samler flere deltakere på samarbeidsmøter med bruk av VK enn på vanlige møter, noe som gir 

bedre informasjons- og kompetanseutveksling. Polikliniske timer kan gjennomføres på VK, slik at 

man sparer pasientene for lange reiser. Pasientene føler seg mer delaktige og opplever trygghet 

med denne samhandlingsformen.  

Faglig har denne samarbeidsformen blitt beskrevet som en nyttig form for informasjonsutveksling 

med tettere dialog mellom partene som er involvert i pasientomsorgen. Lignende aktiviteter innen 

telerehabilitering (e-rehabilitering), finnes også ellers i Norge [63], Skandinavia og Australia
33

. 

 

Kirurgi 

 

Ett stopp
34

 (forskningsprosjekt) 

Prosjektet går ut på å henvise pasienter direkte til dagkirurgi uten å gå veien om en 

mellomliggende undersøkelse ved kirurgisk poliklinikk for gitte medisinske lidelser. Løsningen 

prøves ut på UNN i årene 2007-2011. Hypotesen er at direkte elektronisk henvisning fra fastlege 

til dagkirurgi vil føre til redusert ventetid for dagkirurgi, redusert arbeidsmengde og kostnad per 

operert pasient, samt økt pasienttilfredshet.  

 

Løsninger som blant annet tilrettelegger for kommunikasjon mellom pasient og 

helsepersonell 

 

WebChoice
35

 (forskningsprosjekter) 

WebChoice er et web-basert støttesystem for kreftpasienter utviklet ved Senter for 

pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Universitetssykehuset i Oslo. Hensikten er å hjelpe 

kreftpasienter med å mestre sin sykdom og hverdag bedre ved å forlenge de tradisjonelle 

helsetjenestene inn i pasientenes hjem. 

 

 WebChoice består av følgende komponenter: 

 et hjelpemiddel for å registrere og overvåke egne symptomer og problemer 

 oppdatert, forskningsbasert informasjon om konkrete tiltak, spesielt tilpasset hver 

enkelt pasients registrerte symptomer og problemer 

 generell informasjon om kreftsykdom, kreftbehandling og livet med kreft i form av 

kvalitetssikrede lenkesamlinger 
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   http://www.godtsygehusbyggeri.dk/Inspiration/~/media/Regions/Apopleksi_web.ashx sjekket 16.02.2010 
www.regionsyddanmark.dk/dwn45986 sjekket 16.02.2010 
http://www.uq.edu.au/telerehabilitation/current-telerehabilitation-projects sjekket 16.02.2010 
34

 http://www.telemed.no/ett-stopp.4455942-51255.html (24.02.2011) 
35

http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=44199&p_doc=4
36512 (28.01.2011) 

http://www.telemed.no/ett-stopp.4455942-51255.html
http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=44199&p_doc=436512
http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=44199&p_doc=436512
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 mulighet til å stille spørsmål til kreftsykepleier via e-post og få personlig svar 

 diskusjonsforum og blogg for kreftpasienter, der pasientene kan dele kunnskap og 

erfaringer med hverandre  

 en elektronisk dagbok for egne notater 

 

Communicare tools (CONNECT 2.0) (forskningsprosjekt) 

Connect er et prosjekt ved Rikshospitalet med kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom 

pasienter og helsepersonell via en webbasert portal. 

 

Økt pasientmedvirkning, bedre kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell og enklere 

tilgang til helseinformasjon er høyt prioriterte helsepolitiske mål. I forskningsprosjektet CONNECT 

utvikles et IT-basert system som knytter pasient, pleie- og omsorgssektoren, fastlegen og 

spesialisthelsetjenesten sammen via et kommunikasjons- og informasjonsverktøy. I CONNECT-

prosjektet utvikles nå en løsning for felles og sømløs kommunikasjon og informasjonsutvikling 

mellom pasienter og helsepersonell uansett hvor pasienten befinner seg.  

 

CONNECT bygger på tidligere forskning ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning 

og integrerer de tidligere utviklede verktøyene Choice og WebChoice. 

 

MinJournal (rutinetjeneste) 

MinJournal
36

 er et samarbeid mellom flere store helseforetak med Oslo universitetssykehus som 

prosjektleder. Alle helseforetak som ønsker det kan tilby sine pasienter tjenester i MinJournal, slik 

at norske pasienter får et felles kontaktpunkt med helsevesenet. 

 

Utviklingen av MinJournal startet i 2005 med en målsetting om å skape en fremtidsrettet, fleksibel, 

sikker og foretaksuavhengig plattform for utvikling av pasientrettede tjenester over Internett. 

Løsningen har i dag nådd en grad av modenhet som gjør at den kan implementeres i større skala 

med lave kostnader. Løsningen kan benyttes frittstående og integrert mot fagsystemer, og kan i 

tillegg til å styrke kommunikasjonen mellom pasienter/pårørende og helsepersonell også benyttes 

som kommunikasjonskanal mellom helsepersonell og bidra til å styrke samhandling.  

 

Samhandlingen i MinJournal, både pasientene i mellom og kommunikasjonen med 

helsepersonell, vil kunne hjelpe folk til å ta informerte valg om sin egen helse og behandlinger ved 

sykdomssituasjoner. Internasjonal forskning viser at pasienter i dag viser større interesse for egen 

helsesituasjon enn tidligere, og at de ofte vender seg til Internett for å finne informasjon om sine 

egne diagnoser.  

 

Den informasjonen man finner på Internett kan være av varierende kvalitet. Gjennom MinJournal 

vil man kunne få tilgang til informasjon som er kvalitetssikret av ens behandlere, og finne lenker til 

Internettsider som har relevant og oppdatert informasjon om akkurat den lidelsen man ønsker å 

lære mer om. 

 

Tilgang til MinJournal betyr ikke automatisk tilgang til journalopplysninger. Journalopplysninger er 

i liten grad tilgjengelig via MinJournal. Det er utviklet en løsning for å kunne vise epikriser i 

MinJournal, slik at pasienten kan få tilgang på disse. I tillegg vil de første pasientene få tilgang til 

sine laboratorieresultater i MinJournal i løpet av 2011.  

 

 

 

                                                           
36

 NST har ikke hatt nødvendig tilgang til kvalitetssikret informasjon om tjenesten og kan derfor ikke gjøre en 
fullstendig analyse av løsningen. 
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Helsekompetanse.no
37

(rutinetjeneste) 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ønsker med sin læringsportal og tjeneste 

å bidra til en felles, god og teknisk løsning basert på åpen kildekode. En fellesløsning for 

helsevesenet vil redusere kostnader til system og gi mulighet for å bruke ressurser på utvikling av 

faginnhold. En vil i større grad sikre gjenbruk av faginnhold og legge til rette for bedre samarbeid 

og erfaringsoverføring mellom helseregionene og linjenivåene. 

 

Læringsportalen er et verktøy for utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs, 

veiledningstilbud og fagnett. Her finnes oversikt over de eksisterende nettbaserte kurs, fagnett og 

videokonferanseforelesninger som tilbys. Der er også oversikt over institusjoner som har 

videokonferansestudio og opptak av forelesninger innen forskjellige fagtema er tilgjengelige. 

 

Dersom man ønsker å utvikle egne nettbaserte kompetansetilbud, kan nettstedets guider, kurs og 

informasjonsmateriell være til hjelp for å komme i gang. 

 

I tilknytning til læringsportalen kan NST bidra i hele, eller deler av prosessen i utvikling og 

gjennomføring av nettbaserte kompetansetilbud, fra idé - kartlegging - planlegging - utvikling - 

gjennomføring - evaluering - support. 
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 www.helsekompetanse.no 
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Vedlegg 4. Telemedisin som samhandlingsredskap knyttet til 

lokalsykehus, DMS og sykestuer 
 

Allmennleger og spesialister benytter videokonferanse for å diskutere behandling av spesifikke 

pasienter før og etter innleggelse ved sykehus. Veiledning i behandling av konkrete pasienter kan 

hindre unødvendig transport ved at enklere problemstillinger kan løses lokalt av allmennlege 

under veiledning fra spesialist. Spesialisten kan ha nytte av samhandlingen ved at han/hun får 

mer helhetlig kunnskap om pasienten. Samhandling mellom de ulike behandlingsnivåene kan 

endre tradisjonelle rutiner rundt pasientbehandling og åpner for læring og kunnskapsutveksling 

mellom profesjoner.  

Et eksempel på praktisk bruk er Lungemedisinsk avdeling ved Rikshospitalet i Oslo som to 

ganger i uken gjennomfører videokonferanser om lungekreftpasienter med andre sykehus. Her 

diskuteres pasientene og operasjoner fastsettes ved hjelp av felles visning av røntgen- og CT-

bilder. Videokonferansene samler alle de spesialistene som trengs for å komme fram til en 

helhetlig behandling. Pasienter og sykehusansatte slipper reising fram og tilbake for 

undersøkelser som kan gjennomføres på det lokale sykehuset.  

I perioden 2005 til høsten 2007 ble det i Finnmark gjennomført et prosjekt i bruk av 

videokonferanse i samhandlingen mellom fire sykestuer og to sykehus. Pasientene ved 

sykestuene har ikke lengre behov for sykehusopphold, men trenger omsorg, rehabilitering eller 

andre bidrag fra spesialisthelsetjenesten. Det opprinnelige prosjektet ble videreført ved at to 

sykestuer til fikk videokonferanseutstyr. Det ble avsluttet i mars 2009. Videokonferansemøter ble 

avholdt til et fast tidspunkt en gang i uka for veiledning, undervisning og oppfølging av pasienter.  

Evaluering av tjenesten viser at sykepleierne lyktes i større grad enn legene med å integrere 

teknologien som en del av sine arbeidsrutiner [64]. I den samfunnsøkonomiske evalueringen fra 

2007 ble det konkludert med at det ikke er vesentlige endringer i innleggelsesmønstret som skal 

til før prosjektet lønner seg. Resultater fra et doktorgradsprosjekt viser at kontinuiteten har stor 

betydning for kunnskaps-utvekslingen og læring ved bruk av telekonsultasjoner [65]. Brukerne får 

større utbytte hvis de gjennomfører dem hyppig og regelmessig. I Helse Midt-Norge kobles 

spesialistene på ett av sykehusene og legene på et distriktsmedisinsk senter sammen fire ganger 

i uka. Morgenmøtene gjennomføres på videokonferanse og blir brukt til både konsultasjoner, 

organisering av bruken av helsetilbudet og informasjonsutveksling om pasienter. Det viser seg at 

regelmessige møter over videokonferanse gjør at bredden i det teknologien brukes til øker, og 

dermed blir kontinuiteten en drivkraft for læringsprosessen [65]. 

Bruk av videokonferanse i all behandling av pasienter krever omtanke mht. valg av utstyr. Det må 

velges utstyr som oppfyller kravene til ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, 

samt kvalitet. Det vil si at utstyret må tilfredsstille kravene til behandling av sensitive opplysninger 

(her: helseopplysninger).   
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Vedlegg 5. Webbasert sårjournal - et eksempel på en 

samhandlingsløsning  
 

Det følgende er et eksempel for å illustrere juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger som 

går igjen i forbindelse med elektroniske samhandlingsløsninger. Det er lettere å gi en god 

fremstilling av problematikken ved å knytte det til en konkret tjeneste. Dynamiske samhandlings-

løsninger dekker andre behov enn en kjernejournal og medfører andre juridiske og sikkerhets-

messige utfordringer.  

 

Ved NST er det en tid jobbet med tilpasninger av en elektronisk samhandlingsløsning for 

behandling av kroniske sår (“Sårjournalen”) i samarbeid med Dansk Telemedicin AS, for å 

imøtekomme norske lovkrav. Dansk Telemedicin AS har utarbeidet en tjeneste (pleje.net: 

https://www.pleje.net/login.asp?id=665081) som muliggjør denne typen kommunikasjon og som 

inneholder de beskrevne funksjonaliteter.  

 

Tjenesten er web-basert. For hver pasient lages det en journal som er logisk atskilt fra alle de 

andre journalene i systemet. Tilgangen er samtykkebasert, og kun de helsearbeiderne som 

pasienten har godkjent gis tilgang. Alle aktuelle helsearbeidere må delta i behandlingen av 

pasienten og være registrert som bruker i systemet for å kunne gis slik tilgang.  

 

Om løsningen 

De aktører i helsesektoren som samarbeider i et behandlingsforløp, for eksempel knyttet til 

kroniske sår, trenger tilgang til de samme pasientopplysninger knyttet til behandlingen. 

Vanskelige sår henvises ofte til spesialisthelsetjenesten som stiller diagnose og starter 

behandling. Den videre behandling kan ytes poliklinisk ved helseforetak, ved fastlegekontoret i 

kommunen, av hjemmesykepleiere, ev. sykepleier på sykehjem eller av pasienten selv. Den 

daglige sårbehandling kan med fordel ivaretas av kommunehelsetjenesten med veiledning fra 

spesialisthelsetjenesten. Dette vil kunne spare pasienten for belastende reiser og ellers være i 

samsvar med samhandlingsreformens intensjoner. Gode elektroniske samhandlingsløsninger kan 

bidra til rask heling av sårene, mindre komplikasjoner, færre sykehusinnleggelser og 

amputasjoner [66, 67]      

 

God veiledning av sårstell forutsetter dagsaktuelle bilder av såret. En elektronisk veilednings-

tjeneste må derfor kunne håndtere bilder og sammenligne med bilder tatt på et tidligere stadium. 

Det er også en stor fordel å kunne måle arealet av såret på ulike tidspunkt og få en grafisk 

fremstilling av dets utvikling. Dette får man ikke til via en ren elektronisk meldingstjeneste.  

 

Bilder og målinger må enkelt kunne formidles og spørsmål stilles via mobile løsninger, som for 

eksempel mobiltelefon. Dette vil kunne gjøre det mulig å kommunisere elektronisk med sykehuset 

mens det kommunale helsepersonellet er hjemme hos pasienten. Pasienten bør også kunne 

benytte sin mobiltelefon i kommunikasjonen med helsepersonell. Erfaringen er at hvis ikke 

løsningene er enkle, blir de ikke benyttet [66].   

 

Sårjournalen er spesialtilpasset elektronisk samhandling rundt behandling av vanskelige sår. De 

prinsipielle aspektene ved denne tjenesten vil imidlertid kunne overføres til elektronisk 

samhandling i behandlingen av andre lidelser, for eksempel dermatologi og plastikk-kirurgi.  

 

Tilpasning av regelverk 

Endringer i helseregisterloven vedtatt i 2009 åpnet for tilgang til elektronisk pasientjournal på 

tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede 

helseregistre.  Vi håper at innholdet i de forskrifter som skal utformes iht. helseregisterloven § 6 a 

https://www.pleje.net/login.asp?id=665081
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vil kunne åpne for løsninger av den art vi her har beskrevet. Dette vil i så fall kunne vise seg å bli 

et viktig skritt på veien til å legge til rette for god samhandling i helsesektoren. Det bør med andre 

ord tenkes videre enn til regionale og lokale kjernejournaler i forbindelse med forskrifter iht. 

helseregisterloven § 6 a.  

 

Det ble foretatt innskjerpinger i Norm for informasjonssikkerhet for helse-, omsorgs- og 

sosialtjenesten (Normen) i 2010 [51]. Disse endringene medfører strengere regulering enn 

tidligere av tilgangsstyringen til systemer med pasientopplysninger, spesielt ved tilgang til 

eksterne virksomheters systemer og ved tilgang fra mobile enheter. Det må utredes grundig 

hvilke konsekvenser disse endringene vil få for konkrete samhandlingsløsninger og på hvilken 

måte det kan etableres systemer for tilgangsstyring som legger til rette for bedre og mer smidig 

samhandling i praksis. Det knytter seg særlige juridiske og sikkerhetsmessige spørsmål til bruk av 

ulike mobile løsninger. Bruk av slike er sterkt aktualisert i forbindelse med samhandlingsreformen.  

 

Anbefalinger 

 Det må legges til rette for at ansatte i ulike virksomheter og/eller på ulike 

forvaltningsnivåer kan samhandle elektronisk med hverandre og med hjemmeboende 

pasienter i ett eller flere behandlingsforløp, jf. eksempelet over.   

 Forskrift med hjemmel i helseregisterloven § 6 a bør åpne for etablering av 

virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre for å legge til rette for 

samhandling mellom helsepersonell i ulike virksomheter  

 

Særlig om mobiltelefonbaserte løsninger 

 

For at potensialet til den webbaserte sårjournalen og lignende løsninger for elektronisk 

samhandling skal kunne utnyttes fullt ut, forutsettes tilgang til tjenesten ved bruk av mobiltelefon. 

Dette gjør tjenesten tilgjengelig uavhengig av hvor helsepersonell befinner seg til enhver tid.  

 

Mobiltelefonbaserte løsninger vil også kunne gjøre det enkelt for pasienter å få tilgang til den 

aktuelle tjenesten, og derved få veiledning etter behov.  
 
 

Utfordringer 

 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten krever 

sikkerhetsnivå 4 ved tilgang til helseopplysninger via eksterne nett og/eller fra mobile 

enheter, uavhengig av risikonivå dokumentert ved risikovurderinger. Pr. i dag eksisterer 

det ikke løsninger i markedet som tilfredsstiller sikkerhetsnivå 4 for mobiltelefoner. 

 Norsk helsenett har ikke funksjonalitet for å kunne gi tilgang til tjenester i Helsenettet ved 

oppkobling via mobilt Internett fra mobiltelefoner. 

 

Anbefalinger 

 Ikke alle helseopplysninger oppleves like sensitive. Dette bør inngå som en premiss i  

risikovurderingen og få konsekvenser for resultatet av den, og dermed på de 

sikkerhetstiltakene som iverksettes. Det bør vurderes om man skal åpne for å bruke 

autentiseringsløsninger med sikkerhetsnivå 3 dersom risikonivået er på nivå 3 i henhold 

til definisjon av risikonivå og sikkerhetsnivå i “Rammeverk for autentisering og 

uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor”
38

. Dette vil spesielt 

være aktuelt for samhandlingsløsninger som omfatter et begrenset antall pasienter, en 

avgrenset mengde helseopplysninger om den enkelte, som ikke gir tilgang til sentrale 

deler av virksomhetens EPJ-systemer og hvor bruk av tjenesten er samtykkebasert. 

                                                           
38

 Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. FAD 
2008. 
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 Med henvisning til forrige kulepunkt vil vi foreslå at det vurderes grundig hvilke 

pasientrettede tjenester som forsvarlig kan tilbys med autentiseringsmekanismer på 

sikkerhetsnivå 3.  

 Det bør utvikles løsninger som tilfredsstiller sikkerhetsnivå 4 for mobiltelefonaksess til 

web-baserte tjenester. 

 Norsk helsenett bør legge til rette infrastruktur for kommunikasjon fra mobiltelefoner til for 

eksempel web-baserte tjenester i Helsenettet / hos Helsenettets kunder.   

 

 


