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DIGITALE HELSETJENESTER I KOMMUNENE 
RELATERT TIL KORONA-SITUASJONEN
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• Nina Linn Ulstein

VELKOMMEN



Spørsmål og kommentarer underveis

3

Bruk chat-vindu

• Presenter deg gjerne med for- og etternavn og 

kommune.

• Skriv inn spørsmål og/eller kommentar.

• Vi adresserer spørsmål og kommentarer til sist.

Tips og triks

• Ha mikrofon og kamera avskrudd hvis du ikke prater.

• Gå ut og inn av møtet hvis du opplever feil med lyd 

eller bilde.



1. Velkommen og praktisk informasjon

2. Digitale helsetjenester i kommunene relatert til korona-

pandemien v/NHN

3. Erfaringsdeling fra kommuner 

4. Hvordan komme i gang på 1-2-3 v/KS

AGENDA
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Ole Kristian Losvik, helsefaglig ansvarlig

Stine Braadland, produkteier

HELSENORGE OG KORONA



VG 14. juni 2020

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4qMxm9/fhi-topp-vi-er-bare-ved-slutten-paa-begynnelsen


Man skal ikke smitte andre, man
skal være grei og snill, og for
øvrig kan man gjøre hva man vil.

- Koronaloven



Innbyggere

• Gjøre gode valg

• Mestre egen helse

BEHOV

Behandlere

• Forsvarlige og 
omsorgsfulle digitale 
tjenester

• Effektiv 
kommunikasjon

Kommuner

• Gjøre innbyggere i 
stand til å være 
selvhjulpne

• Oversikt og 
«flåtestyring»

• Effektiv smittesporing



AKTØRGRUPPENE

B Fastleger

og legevakt

C 

Kommunehelsetjenesten 

(helse og omsorg, 

helsestasjon, skolehelsetj.)

E Spesialisthelsetjenesten 

(sykehus, DMS, DPS, BUP)

A Innbyggere 

og pårørende

F Avtalespesialister 

(psykologer, 

legespesialister)

D Andre kommunale 

aktører 

(fysio-/manuellterapeuter, 

psykologer, tannleger, …) 

G Myndigheter

HDIR, FHI

Innbygger

Primærhelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Helseforvaltningen



1) Informasjon

2) Video

3) Dialog

4) Øke tilgang

5) Verktøy

6) Smittebegrensing

7) Skalering og stabilitet

HOVEDOMRÅDER FOR HELSENORGE-TILTAK

Arbeid med Korona-tiltak har vært hovedfokus siste måned



RETT PERSON 
TIL RETT STED



• Kommunehelsetjenestene har svært 
mange sentrale tjenester for innbyggere, 
også i koronatider

• Helsenorge oppretter nå helsetilbudet 
«Helse og omsorg» for alle innbyggere

• Formålet er å løfte informasjon fra 
kommunen slik at det blir mer tilgjengelig 
for innbyggerene. 

HELSETILBUD

Leveres 23.juni 2020



• Helsenorge vil opprette helsetilbud 
for 

• Helse- og omsorg 

• Omfatter alle tjenester som ikke er egne 
helsetilbud

• Legevakt

• Helsestasjon for barn (for de i 
målgruppen)

• Skolehelsetjeneste (for de i målgruppen)

• Helsestasjon for ungdom (for de i 
målgruppen)

• Opprettelsen bruker informasjon og 
struktur fra adresseregisteret

HELSETILBUD

Kommer, uavklart tid



Informasjon fra

• Informasjonsmelding hentes fra bedriftsregisteret

• Hjemmeside hentes fra Adresseregisteret

VIS INNBYGGERNE VEI INN TIL 

Videotjeneste
Informasjon fra 

kommunen
Verktøy

Leveres 23.juni 2020



Raskt prøvesvar = rask isolasjon!

KORONAPRØVESVAR



KORONAPRØVER

Resultat klart

Innsyn i 

prøvesvar

Koronasjekk
Hvor/hvordan kan 

jeg ta prøver

Nasjonalt  - juni 2020 Kommunespesifikt -

Ingen planer

Innbyggerveiviser 

isolasjon, 

karantene osv. 

Behandler: 

smitteoppsporing

Nasjonalt - juli 2020:

• Innbygger på Helsenorge

• Behandler i Kjernejournal

Kan vi bidra?

Prøvetaking

Planlagt Vurderes

Kommunespesifikke 

tillegg?





• Helsenorge samarbeider med 
leverandøren av koronasjekk.no om å 
lage en offisiell veiviser som gir 
innbyggere om de skal testes, og hvordan 
de skal forholde seg til test

KORONASJEKK PÅ HELSENORGE

Leveres omtrent 2.juli 2020



VERKTØYFORMIDLEREN

Trygg distribusjon av kvalitetssikret helseinformasjon og helseverktøy



• Kvalitetssikrede digitale 
helseverktøy

• Har også informasjonspakker

• Alt helsepersonell kan sende ut 
verktøy og informasjonspakker fra 
Verktøyformidleren. 

• Kommuner kan lage digitale 
informasjonspakker, og distribuere. 

VERKTØY-
KATALOGEN

Er levert



MULIGHETER SNART...



VEILEDNING OG 
SYMPTOMKARTLEGGING

Korona-tilpasninger i fastlegetjenestene

Endringer gjort for fastleger kan gjenbrukes i digi-helse

Egenmelding av symptomer for personer med korona 

som følges opp av kommunen. Kan redusere tidsbruk 

og gjøre det mulig å konsentrere seg om pasienter med 

størst behov.
Vurderes



Vurderes



Du kan legge til og endre beskrivelsen i dette feltet.

Svarene dine følger nedenfor.

Hvilke symptomer har du hatt i løpet av de siste syv dagene?

Hoste

Sår hals

Tett eller rennende nese

Muskelsmerter

Hvilken dag fikk du symptomer?

04.04.2020

Hvordan er formen din i dag?

Er mer sliten enn vanlig, men er for det meste oppe

Hvordan har helsetilstanden din endret seg siste døgnet?

Som i går

Hva er temperaturen din?

38

Har du blitt testet for koronavirus i løpet av denne sykdomsperioden?

Nei

Slik ser teksten ut, basert på svar fra skjema på forrige 

side.

Kommuner (PLO/legevakt/feberklinikk) kan motta egenmelding av 

korona-symptomer som en melding inn i jourunalen i digi-helse. 

Reduserer tidsbruk på telefonkontakt, hjemmebesøk, oppføringer.

Vurderes



Anbefalte tiltak:

• 3-partsverktøy for avstandsoppfølging kan bli tilgjengelig 
via Helsenorge (inkl. api for at verktøy kan forskrives fra 
verktøyapplikasjonen)

• Andre 3-parts mestrings- og læringsløsninger kan bli 
tilgjengelig (eksempel puste app og angstmestring 
(pågående)

• Helsepersonell (fastleger, helsestasjoner, kommunale 
helse- og omsorgstjenester) kan sende 
informasjonspakker/verktøy/mestringsapplikasjoner til 
enkeltpasienter og/eller lister med pasienter

TILRETTELEGGE HELSENORGE FOR RELEVANTE 
EKSTERNE VERKTØY

Forenkle bruk av 3-parts løsninger

Status: 

Undersøkelser i samarbeid 

mellom Helse Vest, Imatis og 

Helsenorge fant gode tekniske 

løsninger.

Har åpnet testmuligheter for at 

også øvrige aktører innen 

velferdsteknologiprogrammet.

Tiltaksområdet meldt inn til 

portefølje og har fått noe 

finansiering, men usikkert om 

dette dekkes.

Kommuner (PLO/legevakt/feberklinikk) kan få en mer sikker og 

hensiktsmessig bruk av 3parts løsnigner ved at de formidles via 

Helsenorge. (Tiltak F252)

Er levert



LITT OM SPØRRESKJEMA



• Dersom kommunen har behandlere med digitale dialogtjenester, så er 
det enkelt å ta i bruke skjemaløsningen til Helsenorge.

• Eksempler på skjemaer kan være 
• Melde behov om kommunale helsetjenester

• Smittesporing

KOM I GANG MED DIGITALE SKJEMA

Ta kontakt



Du ble helt stille. Har du noen 

spørsmål?



Ikke deg? Ikke fortvil, på slutten av dette webinaret får 
du vite hvordan du kommer i gang på 1-2-3.

LITT EKSTRA FOR DE SOM 
ER DIGIHELSE-KOMMUNER



DIGI HELSE - OVERSIKT



• Når innbygger får et vedtak på en 
eller flere pleie- og 
omsorgstjenester, får de 
helsekontakt for hver tjeneste på 
Helsenorge

• Helsekontaktene er innbyggers 
«billett» til å sende meldinger til 
tjenesten

HELSEKONTAKTER



• Innbygger eller pårørende med fullmakt kan 
sende tekstlig melding til tjenesten

SKRIV MELDING



• Innbygger får oversikt over alle sine 
avtaler med helsevesenet, både 
avtaler med pleie- og 
omsorgstjenesten og andre aktører 
som fastlegen og 
spesialisthelsetjenesten

TIMEAVTALER



TIMEDETALJER

Tjenesten kan beskrive tiltakene som skal 

gjøres under hjemmebesøket

Innbygger kan avbestille en enkelt avtale 

eller avtaler for en periode



• Tjenesten kan sette opp 
videokonsultasjoner

• Innbygger ser tydelig at avtalen 
gjennomføres på video, og kan starte 
videokonsultasjonen fra timen på 
Helsenorge

• Selve videokonsultasjonen gjøres i en 
ekstern videoløsning som kommunen har 
avtale med

VIDEOKONSULTASJON

Utviklet på Helsenorge, men må 

utvikles i EPJer før den er klar til 

bruk



• Hvis tjenesten tilbyr videokonsultasjoner 
med drop in-funksjonalitet, kan de 
registrere videoleverandør på Helsenorge

• Innbygger vil da kunne starte 
videokonsultasjon fra helsekontaktene 
sine

• Dette forutsetter videoleverandør med 
venteromsfunksjonalitet, der innbygger 
kommer direkte inn i sitt private videorom

VIDEOKONSULTASJON

Er levert
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Digihelse i Stord kommune



Eit innføringsløp

• Starta opp i september 2018

– Forankra i leiargruppa

– Pilotkommune

– God hjelp frå Os kommune

• Informasjonsmøte for tilsette

• Kurs for tilsette

• Oppstart helsetenester og praktisk bistand 21. 

januar 2019

– Heimebaserte tenester og psykisk helse og rus

• Fleire tenester 01. april. 2019

– Ergo/fysio, friskliv, heimerehabilitering



Rekruttering av innbyggar

• Test personar til prosjektet

– 1 test brukar/pårørande

• Korleis nå ut til innbyggar

– Brosjyre

– Nyheitsak på heimeside og Facebook

– Nyheitsak i lokalavis



Informasjon og opplæring til tilsette

• Informasjonsmøte til alle tilsette

• Opplæring i 1 veke før oppstart

– Kurs for høgskuleutdanna

– Kurs for assistentar og fagarbeidarar



Erfaringar så langt

• Digihelse er velkommen!

• Flest brukarar innan for psykisk helse og rus

• Lite spørsmål frå tilsette – enkelt å lære seg

• Ein del arbeid med omlegging av arbeidslister

• Tilsette kvitterte på utført oppdrag frå før

• Vanskeleg å kome i gang i fysio/ergo



Video ved helsedialog 
– erfaringer fra Fredrikstad

Ulf Harry Evensen, rådgiver velferdsteknologi og eHelse

15.juni 2020



Historikk

Erfaringer på bruk av video

4

6



Bruk av video frem til 2020

Erfaringer på bruk av video

47

• 2012 - Norsk Helsenett og Cisco –

Sunnaas sykehus, Hilde Sørli

• 2012 - Lync senere Skype for business 

i Fredrikstad for alle ansatte

• 2014 - Helsehuset og møterom med 

video (14)

• 2017 - Norsk helsenett - Acano bro og 

Skype for business 

• Høst 2019 - Join.nhn.no test 



Kompetanse og 
prosedyrer

Erfaringer på bruk av video

4

8



Forutsetninger for helsedialog med video

• Den enkelte pasient skal få informasjon om bruk av 

videokonsultasjon med helsepersonell og praktisk 

informasjon om oppkobling

• Samtykke anses gitt ved å delta i videokonsultasjonen

• Pasienten/innbyggeren skal entydig identifiseres

• Helsepersonell skal entydig identifiseres 

• Virksomheten skal ha kontroll over tildelte tilganger

• Det skal ikke kunne kommuniseres samtidig med andre 

parter enn den inviterte pasient/innbygger

Erfaringer på bruk av video

49

Slik kommer du i gang 

med videokonsultasjon

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon


Sikker videodialog med join.nhn.no

Erfaringer på bruk av video

50

Fra Skype for business og Teams …

…til bruk av join.nhn.no – Norsk helsenett



Erfaringer fra Fredrikstad

• Fysio- og ergoterapi – videodialog erstatter 

hjemmebesøk og fysisk konsultasjon

• Friskliv og mestring – Ansvarsgruppemøter

• Kommuneoverlegene – intern dialog

• Tjenester til funksjonshemmede – Oppstart 

ansvarsgruppemøter

Video benyttes bare til avtalt dialog foreløpig

Erfaringer på bruk av video

51



Møtelenke i join.nhn.no

Adresse for møtet 

o Rediger standard møtelenke til Norsk helsenett join.nhn.no med ditt virtuelle rom eks 999503:

https://join.nhn.no/webapp/conference/999503@vm.nhn.no?callType=video&muteCamera=tru

e&muteMicrophone=true&bandwidth=576

o Sett lenke inn i Outlook innkalling eller send egen melding på SMS

Fra veileder til ansatte for oppsett og gjennomføring av videodialog med join.nhn.no

Erfaringer på bruk av video
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https://join.nhn.no/webapp/conference/999503@vm.nhn.no?callType=video&muteCamera=true&muteMicrophone=true&bandwidth=576


Kompetanse – prosedyrer og veiledere

Sikker video Norsk Helsenett – join.nhn.no

o Sikker videodialog med join.nhn – PexIP, NHN - Prosedyre og veileder 

o Tips og anbefaling for dialog med pasient –bruker-pårørende for klargjøring første videodialog med 

helsepersonell i kommunen - Veileder

o Innkalling til videodialog – join.nhn.no - Veileder

Bruk av Skype og Teams under Covid-19

o Samhandling med Skype og Team for helsepersonell under Covis-19 - Prosedyre

o Videodialog med pasient – bruker – pårørende med Skype og Teams under Covid -19 - Prosedyre

o Praktisk veiledning til pasient og bruker ved bruk av Skype og Teams med helsepersonell under Covid-19 -

Veileder

o Videokonsultasjon for helsepersonell med Skype og Teams – Veileder

Erfaringer på bruk av video
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Video og Digihelse

Erfaringer på bruk av video

5

4



Video og DigiHelse

• Join.nhn.no

o Manuel håndtering av lenke til møtet

o Ikke mulighet for venterom og kø-funksjon 

foreløpig

o Enkelt å gjennomføre avtalt sikker dialog

• Integrert med Helsenorge.no

o Conferere

o VisibaCare

Erfaringer på bruk av video

55

Tjenesteoversikt Helsenprge.no



Ulf Harry Evensen
Rådgiver velferdsteknologi og eHelse
FREDRIKSTAD KOMMUNE
+47 907 54 042

ulhaev@fredrikstad.kommune.no

mailto:ulhaev@fredrikstad.kommune.no
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Nasjonalt prosjekt for DigiHelse
- et utbredelsesprosjekt i regi av KS

Kvikk guide - Digihelse



Hva er Digihelse?

Tre tjenester til bruk for tjenestemottaker og pårørende:

• Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenesten

• Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

• Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller epost



Hvordan komme i gang med Digihelse i din kommune?

• Start på nettsidene til KS:

– Ta kontakt med KS på digihelse@ks.no

– Be om råd og veiledning

• Tegn avtale med KS om etablering av Digihelse

– Signer avtalen

– Returner undertegnet avtale til dighelse@ks.no

• Delta i Digifin ordning

– Sjekk om din kommune er med i ordningen på nettsidene til 
Digifin

– Hvis ikke må ansvarlig i kommunen kontaktes

• Ta kontakt med Norsk helsenett - NHN

– Tegn avtale om etablering

– Aktivér Digihelse i adresseregisteret

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-digihelse/
mailto:digihelse@ks.no
https://www.ks.no/contentassets/8adb234d0fe24bd9a7c318dd253f2445/Avtale-for-etablering-av-DigiHelse.pdf
mailto:dighelse@ks.no
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/finansieringsordning-for-digitaliseringsprosjekter/hvordan-soke-stotte/
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/digihjelpen/DigiHelse-Bestillingsskjema-.pdf
https://www.ks.no/contentassets/8adb234d0fe24bd9a7c318dd253f2445/Aktivering-av-kommunale-hjemmetjenester-pa-nett-1119.pdf


Hvordan komme i gang forts.

• Ta kontakt med EPJ leverandøren deres: TietoEvry , Visma , Dips Front
– Tegn avtale om etablering
– Avtal installasjon
– Avtal evt opplæring

• Etabler lokal prosjektgruppe

– Skriv prosjektplan

– Lag rutiner

• Planlegg opplæring av ansatte

– E-læringen for Visma Profil på KS-læring

– E-læringen for Gerica på KS-læring

– E-læringen for CosDoc på KS-læring

• Planlegg informasjon til innbyggere

– Lage kommunikasjonsstrategi

– Lage brosjyrer

https://www.tieto.com/no/bransjer/helse-og-velferd
https://www.visma.no/helse-og-omsorg/digihelse/
https://www.dips.com/no/digihelse-digital-innbyggerdialog
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-og-digihelse/mal-lokal-prosjektplan-for-kalender-og-melding-pa-helsenorge.docx
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-og-digihelse/rutine-for-handerting-av-digitale-meldinger-til-og-fra-innbygger.docx
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=7388
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=8603
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=19267&start=0
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-og-digihelse/kommunikasjonsstrategi-for-digitale-innbyggertjenester-1.0.doc
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-digihelse/fa-innbyggerne-med/


https://youtu.be/ZhU5nwkPbXA

https://youtu.be/_leqgoeDTQQ

https://youtu.be/_leqgoeDTQQ
https://youtu.be/ZhU5nwkPbXA


Ingeborg Berge
spesialrådgiver, KS
Ingeborg.Berge@ks.no
tlf.: 982 32 562

Ta kontakt med oss på: 

digihelse@ks.no

www.ks.no/digihelse
Camilla Holm
spesialrådgiver, KS
Camilla.Holm@ks.no
tlf.: 975 10 061

mailto:Ingeborg.Berge@ks.no
mailto:digihelse@ks.no
http://www.ks.no/digihelse
mailto:Camilla.Holm@ks.no

