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Kommunene har 
tatt initiativet til
mange Digi-prosjekter

DigiSos

DigiHelse DigiHelsestasjon DigiBarnevern



Integrasjon mot fagsystemer Gjenbruk av komponenter

ID-porten

Oslo kommune Skoleelev/

Ungdom
Foreldre 

og barn

GravideMerkantil

Helsesykepleier, 

Jordmor

Lege

Kommunale 

helsetjenester

Samarbeid med andre kommuner og KS Samarbeid med statlige virksomheter

DigiHelsestasjon: nasjonalprosjekt med brukerbehov i sentrum 



Skolehelsetjeneste 

(grunn- og videregående) 

Helsestasjon 

for ungdom

Foreldre og 

barn 0-12

Gravide og 

partnere

Ungdom

16 og eldre

Helsestasjon 0 til 5 år

Svangerskaps- og 

barselomsorg

Innbyggere Ansatte i tjeneste

12-16 år
Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Jordmor tjeneste

Målgrupper DigiHelsestasjon



Leveranse 1: Basistjenester på Helsenorge i drift i Oslo, Bergen og Haugesund

Sikker dialog TimeavtalerSende og motta sikre 

meldinger til/fra tjeneste

Sende og motta 

vedlegg

Sende og motta 

varslinger om nye 

meldinger

Få beskjed om nye 

timer og endringer 

Få oversikt over 

timeavtaler med 

mulighet til å avlyse

Få påminnelse om time

Helsenorge : Digital helsehjelp for innbyggere 16 år og eldre



Under utvikling -
Ungdomsløsningen



E-DIALOG: Helsenorge.no

E-LÆRING CHAT

FINN REM BIBLIOTEK SVARTJENESTE

Selvhjelp

Hjelp fra 

andre

3

2

1

DIGITAL HELSEHJELP*

VEILEDNING

INFORMASJON

Individuell helsehjelp, 

sikker innlogging (nivå 4)

Direkte kontakt, ulike

grader av anonymitet

Lavterskel og 

anonym inngang

Basistjenester:

• Timeavtaler

• Sikker dialog

*DIGI-UNG rapport 2, s.8

16-25

12-16

Leveranse 1 til DigiHelsestasjon - sammenheng med DIGI-UNG målbildet

DIGI-UNG målbildet

DIGI-UNG modellen foreslår et 
helhetlig, digitalt forløp fra
helsefremmende
informasjonstjenester med lav
terskel til fullverdig digital 
helsehjelp. Dette krever helhetlige
brukerreiser, uavhengig av hvilke
plattformer som ligger bak.

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ungdomshelse-i-en-digital-verden/Ungdomshelse%20i%20en%20digital%20verden%20(DIGI-UNG%20del%202).pdf/_/attachment/inline/0aecb22e-c76a-4574-80f5-407a8748e623:3a38f73bab7e2dc691a2f2bac89f79799e973097/Ungdomshelse%20i%20en%20digital%20verden%20(DIGI-UNG%20del%202).pdf


Skolehelsetjeneste 

(grunn- og videregående) 

Helsestasjon 

for ungdom

Foreldre og 

barn 0-12

Gravide og 

partnere

Ungdom

16 og eldre

Helsestasjon 0 til 5 år

Svangerskaps- og 

barselomsorg

13-16 år
Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Jordmor tjeneste

Innbyggere Ansatte i tjeneste

Målgrupper DigiHelsestasjon



”Jo mer synlige vi er på skolen, 
desto mer tjenesten blir brukt.

Lisbeth G. Braakestad

Skolehelsesykepleier på ungdomskole i Haugesund

Skolehelsetjeneste og 

Helsestasjon for ungdom er 

mer synlig og tilgjengelig for 

ungdommen.

=> Flere får hjelp tidligere

Mål



Informasjon om skolehelsetjenesten (SHT)

• Navn på skolen 

• Åpningstider 

• Om skolehelsetjenesten 

• Informasjon om de ansatte 

(navn, rolle, tekst og bilde)  



Informasjon om Helsestasjon for ungdom (HFU)

• Informasjon om tjenesten

• Kontaktinfo

• Tjenestetilbud

• Åpningstider

• Finne nærmeste HFU

• Søke manuelt



Bestille time hos SHT

• Timeønske

• Se mine timeavtaler

• Avlyse timer 

• Varsel om ny time, 

endret time 



Innlogging

• Prosjektet integrerer Feide som 

påloggingsmekanisme for ungdom

• Tjenester for ungdom baseres på samtykke 

til «informasjonssamfunnstjenester» og kan 

ikke inneholde helsedata

• Helsenorge.no tillater innlogging kun for 

innbyggere over 16 år

• Tjenester på Helsenorge.no krever 

sikkerhetsnivå 4 og samtykke til 

helsetjenester



Gevinstrealisering



Ansatte i tjeneste

Ungdom opplever tjeneste som tilgjengelig 
og får hjelp når de har behov for det

Øke kapasitet ved å nå mange elever på 
skolen, direkte.

Økt tilgjen-

gelighet

Ungdom

Ungdommer kjenner til hva de kan få hjelp til 
og har tillit til de som jobber i tjenesten

Store grupper av ungdommer nås med 
helseinformasjon

De følelsesmessige og praktiske 
tersklene for å ta kontakt er lave

Økt 

tjeneste-

kvalitet
Forenklet saksbehandling: mindre 

timeadministrasjon

Samfunn

Bidra til bedre ressursallokering og 
utnytte av ressurserBedre bruk 

av 

ressurser Forebygging av sykdom og 
risikoreduksjon

Gevinsthypoteser



Q1 2021 Q3 2021

Feb Mars Mai Aug SeptJuli OktJan NovApr

HN App – utvikling av ungdomsfunksjonalitet

Pilot Q1 2022

Gevinstplanlegging, organisasjonsendringer

Kommunikasjon og informasjon – gjennomføring

Juni Des

EPJ endringer Test og feilretting

Ungdomsfunksjonalitet - spesifisering

Q2 2021 Q4 2021

Overordnet leveranseplan*

*endringer kan oppstå under utvikling

Kommunikasjon og informasjon – planlegging



Innføringsløp mot nye kommuner
Innsalg og 

lokalt vedtak
Planlegging

Teknisk og 
organisatorisk 

innføring
Oppfølging

Presentasjoner for ledere 
og ansatte, samt 
tillitsvalgte

Formål: Beslutning om 
oppstart

Hva bidrar vi med?
Presentasjonsmateriale, 
film, gevinstanalyser og 
deltakelse i møter

Planlegging, etablering av 
innføringsprosjekt, avtaler 
på plass

Formål: Beslutning om 
oppstart av opplæring og 
innføring

Hva bidrar vi med?
Maler og eksempler på 
prosjektplaner, anbefalt 
bruk, erfaringsoverføring 

Gjennomføring av teknisk 
oppgradering og oppsett, 
opplæring, informasjon og 
oppstart av løsningen

Formål: Trygg og sikker 
oppstart av løsningen

Hva bidrar vi med?
Beskrivelser av teknisk 
oppsett, eksempelrutiner, e-
læring,film
informasjonsmateriale

Rekruttere brukere og 
pårørende
Følge opp bruk av løsningen 
og gevinster
Vurdere utvidelse til flere 
tjenester

Formål: Rekruttere brukere 
og utvide bruken, hente ut 
gevinster

Hva bidrar vi med?
Informasjonsmateriale, 
erfaringer mv.

1-2 måneder 4-6 uker 2-4 uker Løpende



Organisering av basisløpet – viktige roller

Prosjektleder
i kommunen

Kommunikasjon / 
markedsansvarlig

Prosjekt-
medarbeidere 
(jobber med 

brukerne)

Testansvarlig /
EPJ-ekspert

Teknisk ansvarlig
Ansvarlig for 
oppfølging av 

gevinstansvarlig(e)

Prosjektstøtte

Prosjekteier
i kommunen

Mulige deltakere i prosjektgruppen

• Jordmor
• Helsesykepleiere for barneskole
• Helsesykepleiere for ungdomsskole

Merk at en ressurs kan ha flere roller, men prosjekteier og prosjektleder kan ikke være samme person. 

Ikke del av prosjektgruppen

Prosjektgruppen



Informasjon, opplæring og pilotering
Helt overordnet – prosjektgruppen tar ansvar for...

• De ansatte får informasjon om hva som skjer og hva som skal skje –
god informasjon gjennom hele prosessen er viktig

• Løsningen installeres og testes med hjelp av EPJ-leverandør, 
kommunens tekniske avdeling og kommunens EPJ-ekspert

• De ansatte får opplæring i løsningen (PowerPoint og nettkurs i KS 
Læring)

• Noen helsestasjoner plukkes gjerne først ut til pilot, evt. går man i 
gang med hele kommunen samtidig

• Gjennomføring av ukentlige statusmøter med EPJ i perioden

• Deling av suksesshistorier og løft opp alt det positive med løsningen

• Oppsummerer hva som fungerte bra i prosjektet og læringspunkt for 
videre prosjekter

Kommunen må
ta ansvar for 

realisering av 
gevinstene
og oppfølging av 
gevinstene etter 

prosjektet er avsluttet



Del suksesshistorier med alle


