Utredningsgruppe 5
e-Helse og Digitalisering

Mandat og arbeidsgruppe
Hovedmål for arbeidsgruppa:
 Fremme tiltak som på kort og lang sikt kan få drift av omsorgstjenesten i henhold
til rammene.
Arbeidgruppa har bestått av:
Navn
Rolle/stilling
Vi har gjennomført 5 møter

Lars Pleym Ludvigsen

Leder arbeidsgruppa, sekretær

Solrun Holm

Forskning

Stephan Pettersen

Ergoterapeut Hjelpemiddeltjenesten

Alexander Kristiansen

IKT

Øydis Hana

Legerepresentant

Heidi Wiik

Meldingskoordinator

Veronica Myhre

Tillitsvalgt

Nr

Beskrivelse

Konsekvens Brukere

Konsekvens Økonomi

Tids-perspektiv

A

Digifin og Digihelse
(inkl Digihelsestasjon) gir
tilgang på tjenester via
Helsenorge, integrert med
fagsystem

•sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i
kommunen
•se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
•få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post
•Løsningen brukes i første omgang til kommunikasjon med
hjemmetjenesten, men kan også utvides lokalt til å benyttes for
andre kommunale helse- og omsorgstjenester som dokumenterer i
kommunenes journalsystem.

310 000 oppstart inkl tilknytning
NHN og Digihelse

2/2022

B

Infodoc SKY* (Lege)
Patientsky Clinic* (fysio)*

Digital dialog med lege
Gratis bestilling av legetime
Fysio:Timebestilling og digital dialog

Arbeidsavlastende

Ingen

12/2021

C

Kommunal mail for alle ansatte

Sikrer digital dialog, lønnslipper, informasjon og andre viktige
meldinger direkte på mail på mobil

Ansatte blir søk- og kontaktbar fra
outlook

Usikkert. Avhengig av type lisens.
Måndlig lisens

02/2022

D

Infrastruktur(Nettverksoversikt
trådløs og kablet)

Fint at utstyr og tilkoblinger virker.
Økt tid til pasientoppfølging
Økt pasientsikkerhet
Etablere «lagerstyring» over utstyr på den enkelte avdeling/ enhet.
Dette vil gjøre planlegging av utskifting, oppgradering eller
supplering enklere og forutsigbart
Sikrer i større grad at avtaleprodukter benyttes
Lavere kostnad med mindre lager, produkter går sjeldnere ut på dato
og må kastes

Frigjort tid til pasienter

E

Lagerstyring*
Aktiv Forsyning

Konsekvens
Medarbeidere

Mindre telefontid, færre bomturer

•

•
•
•

Mindre tid på vurdering av
hvilket materiell som skal
brukes
Enklere lagerstyring
Mindre krav til lagerstørrelse
Kontroll på uttak fra lager

Fortløpende
Kostnadsbesparende

12/2021

F

Infoskjerm

Tilgjengelig informasjon for brukere på skjerm (legekontor m.m)

Frigjort tid til pasienter

Avhengig av omfang

7/2022

G

NYBY

Koordinerer frivillig innsats, setter frivillige og de som trenger
bistand i kontakt via en app.

Redusert påtrykk for offentlige
tjenester

Kostnadsbesparende på sikt

2/2022

#

Kjernejournal* for sykepleiere
og vernepleiere i Helse og
Mestring, fra Profil

Korrekt, oppdatert og samme informasjon hos fastlege, legevakt,
hjemmesykepleie, sykehus, akutt-tjenesten

Oppdatert informasjon, tilgang på
aktive resepter, prøvesvar,
fastlegeopplysninger,
pårørendeopplysninger

Tidsbesparende

Fortløpende
opplæring.

Spørsmål

