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• 2012-2018: 
• Helse Midt : ny elektronisk pasient journal
• Felles journal for sykehus, kommune og 

fastleger 
• Pasienten i sentrum
• Epic blir regional pilot for 1 Innbygg er 1 journal

• 2019-2020: 
• Innføring av helseplattformen planlegges
• Tilpasning til sykehus, fastleger og kommunens 

behov
• Tett involvering av helsepersonell

En helhetlig og sømløs helsetjeneste

Innføringsprosjektet



Samhandling i pasientforløpet
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Samhandlingens logikk

• Spesialisering: 
• Kunnskapsmengden øker
• Volum gir kvalitet

• Gir bedre kvalitet og effektivitet for hver
oppgave

Men, med økende spesialisering
• sentral koordinering av pasientforløpet
• Sikre riktig ressurs, til riktig tid og sted

• Bedre kvalitet og mer effektivtet – I 
pasientforløpet
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Typer pasientforløp

Komp-
lekst

Komplisert

Enkelt
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Multimorbid, 
ustabilt, ingen

EBM

Langvarig, 
stabilt, 

delvis EBM

Enkelt
diagnoser, EBM 
og pakkeforløp

Flest

Mange

Få
Fastlege

Spesialist + PLO+ 
pasient

Fastlege + 
spesialist + 

pasient

Fastlege + 
pasient

Antall pasienter AktørerRetningslinjer

EBM – Evidence based medicine
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66%

25%

10%

Pasienter – etter helsetjenesteforbruk Andel av kostnadene

Langvarig 
multi-syk ustabil

Langvarig 
syk - stabil

Stort sett frisk

Heiberg, I. (2015). "High utilisators of somatic specialist health care in Northern Norway. [Storforbrukere av somatisk spesialisthelsetjeneste i Helse Nord]." 

10% høyest forbruk:

• 91 % - 1 eller flere kroniske diagnoser
• 70% - multi-morbiditet
• 13% - 6mnd dødelighet
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Komp-
lekst

Komplisert

Enkelt
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Multimorbid, 
ustabilt, ingen

EBM

Langvarig, 
stabilt, 

delvis EBM

Enkelt
diagnoser, EBM 
og pakkeforløp

Flest

Mange

Få
Fastlege

Spesialist + PLO+ 
pasient

Fastlege + 
spesialist + 

pasient

Fastlege + 
pasient

Antall pasienter AktørerRetningslinjer

Avstands-
oppfølging

Pakkeforløp

HPH
PSHT



Komplisert og kompleks: En felles plan

• Et felles mål – Hva er viktig for deg?
• Oversettes til relevante or realistiske

faglige delmål
• Identifisere relevante ressurser
• Relevante fagspesifikke “pakkeforløp”

• En person = > En proaktiv plan
• Operasjonalisere: hvem gjør hva, når ? 

• Visjon: Riktig ressurs, til riktig tid og sted

8



9

Helhetlig og personlig forløp

Problem 
spesifikke

forløp
En person 
- en plan

Plan => 
Arbeidsflyt

Resursstyring
Overvåkning

gjennomføring

Felles språk på tvers
av fag og tradisjon

Ragnhild Halvorsrud

Arbeidsflyt
optimering

Frode Strisland

Gro R Berntsen et al. The evidence base for an ideal care pathway for frail and multi-morbid elderly: A combined scoping review and systematic 
intervention review. J Med Internet Res (submitted). https://preprints.jmir.org/preprint/12517

https://preprints.jmir.org/preprint/12517


Diagnose spesifikke
forløp

En person 
- en plan

Plan <=> 
Arbeidsflyt

Resursstyring

Overvåkning
gjennomføring
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Digital støtte til personlig helhetlige forløp

Digitale
planleggings-

verktøy
Delt digital 

interaktiv plan

Støtte til et 
virtuelt team

Ressurs styring: 
Booke ressurser

I planen Digital prosess
styring

Gro R Berntsen et al. The evidence base for an ideal care pathway for frail and multi-morbid elderly: A combined scoping review and systematic 
intervention review. J Med Internet Res (submitted). https://preprints.jmir.org/preprint/12517

https://preprints.jmir.org/preprint/12517


Forskningsspørsmål: Riktig ressurs, til riktig tid og sted

Hvordan komme fram til en Plan ?
• Hvordan identifisere VIP pasienten som har behov for en helhetlig plan?
• Hvordan utvikler man felles mål for planen sammen med pasienten?
• Hvordan rekrutterer man de riktige ressursene i tjenesten?
• Hvordan identifiserer man relevante og realistiske delmål og deloppgaver?
• Hvordan setter man sammen delplaner til en overordnet Plan, sammen med pasienten?

Hvordan omsette Plan til handling?
• Hvordan omsettes Planen til aktiviteter I “noens” arbeidsflyt?
• Hvordan følge opp og støtte pasienten´s aktiviteter?
• Hvordan overvåke lojalitet (system compliance) til Planen?
• Hvordan interaktivt justere Planen etterhvert som mål, tilstand og kontekst endrer seg?
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