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Digi-prosjekter



Hvordan lager vi gode digitale 
innbyggertjenester?

ID-porten

Gjenbruk av 

komponenter

Brukerbehov i sentrum

Integrasjon mot 

fagsystemer

Samarbeid med 

andre kommuner

gjennom KS

Samarbeid med

statlige

virksomheter



Helsestasjon 
for ungdom

Foreldre og 

barn 0-12

Gravide og 

partnere

Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Ungdom

16 og eldre

Helsestasjon 0 til 5 år
Svangerskaps- og barselomsorg

Skolehelsetjeneste 
(grunn- og videregående) 

Målgrupper

12-15 år

Innbyggere Ansatte i tjeneste



Delleveranse 1 - Basisløsningen



Side 6



Side 7



Informasjon om
Helsestasjon for Ungdom

Informasjon om
Skolehelsetjeneste

Avtalte timer



Tilgang til artikler fra bl.a. 
ung.no og Helsenorge

Tilgang til ofte stilte 
spørsmål

Informasjon fra
Skolehelsetjeneste



Ta kontakt!

• Be om møte

• Be om telefon

• Be om video

Min SHT/HFU

• Hva gjør vi?

• Bli kjent med 

helsesykepleier

• Treff oss

• Fortrolighet

Min SH/HFU Siste nytt

Ha det gøy på 

russetreff i 

morgen. Husk 

kondom i lomma!!

Ungdom 

12-25

Helsenorge.no

Sikker dialog

Timeavtaler

Delleveranse 2 - Ungdomsløsning

Ansatte i 

tjeneste

Elektronisk pasientjournal 

(EPJ)



Status kommunikasjonsarbeid



Tidslinje – DigiHelsestasjon

• Leveranse 1 – Basisfunksjonalitet
• Utvikling og testing av løsning ferdig og oppstart pilot

• Oslo/CGM – juni 2020
• Haugesund/Infodoc – januar 2021
• Bergen/Visma – januar 2021

• Nasjonal bredding i 2021

• Leveranse 2 – Ungdomsløsningen
• Plan for realisering av løsning på helsenorge.no – mars 2020 – sep 2020
• Beslutning om gjennomføring – sep 2020
• Realisering – desember – mai 2021
• Pilotering – mai 2021



Modell for nasjonal 
innføring



Side 14

Forslag til modell for et nasjonalt innføringsløp

Finansiering

Forankring og 
eierskap

Støtte-
apparat/
support

Verktøy, 
metode og 
materiell

Nasjonale 
anbefalinger og 

råd

Tett oppfølging, 
utvikling av 

metode 
materiell

Nasjonal innføring - «Plug & play»
Resten av kommunene

Helsefaglige 
rutiner for bruk

Informasjons- og 
opplæringsmateriell

Prøve ut 
skalerbarhet i 

innførings-
metode med 
samarbeids-

partnere

Utprøving med 
oppstartskommuner/

bydeler

Utvidet utprøving for 
skalerbarhet


