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Side 2 

E   Elektronisk 

L 

I  Informasjonsdeling mellom 

S  Samhandlende 

E  Enheter i helse 



Side 3 

• Behov for informasjon 

her og nå 

• Behov for enkel/rask 

oversikt 

• Begrensninger i 

tekstbasert 

journalføring 

• Behov for strukturerte 

data 

• Redusere omfanget av 

dobbel- og trippelføring 

 

Kåres pasientforløp 

(fra læringsnettverket) 



Side 4 

Ta tilbake kontrollen over dataene 

• Informasjonsnav med 

tilgang til nødvendig 

informasjon på tvers av 

virksomhetene 

• Gjenbruk av data ved hjelp 

av strukturerte data og 

standardiserte 

informasjonsmodeller 

• Arbeidsflater med oversikt 

over hvem som er hvor, og 

med støtte for pasientflyten 

ELISE 

Fastleger 

Sykehus 



Side 5 

Pasienter i utprøvingen 

 



Side 6 

Pasientoversikt i ELISE utprøving  

 



Side 7 

Pasientbilde i ELISE utprøving 



Funksjonsvurdering i ELISE utprøving Tidslinje 



Side 9 

Supplerende pasientinformasjon i ELISE utprøving 



Side 10 

Kommunikasjon til/fra bydel i ELISE utprøving 



Side 11 

Spørreundersøkelsen 

Deltakerne er moderat positive til ELISE 

- og det er noen tydelige forskjeller 



Side 12 

Som en totalvurdering, tror du ELISE vil bidra til .. 

Samle-
resultat 
fom.  
"i noen 
grad" 

Bydel  FRA Solvang   KAD Bydel  FRA Solvang   KAD 

Mørkegrønn = I svært stor grad 

Rød = I svært liten grad 



Side 13 

Som en totalvurdering, tror du ELISE vil bidra til .. 

Mørkegrønn = I svært stor grad 

Rød = I svært liten grad 

Bydel  FRA Solvang   KAD 

Samle-
resultat 

fom.  
"i noen 
grad" 

Bydel  FRA Solvang   KAD 



Side 14 

Vurdere pasient Ta imot pasient 
Behandle 
pasient 

Skrive ut 
pasient 

ELISE gir kvalitetsforbedringer og 

effektiviseringsmuligheter 

Arbeidsprosess (eks.) 

Funksjons-

vurdering Kultur for deling 

Digitalisering og 

journalføring 

Inntak 
FRA og 
helsehus 

Automatisk 

stopp av 

tjeneste 

Fastlege fra 
Fastlege-
registeret 

Organisasjon 

Teknologi (ELISE informasjonsnav og arbeidsflater) 



Side 15 

Innføring (ikke besluttet) 

Oppslag for 
utvalgte 

Registrering for 
egen nytte 

Samhandling 

Digitalisering, deling og journalføring 

Funksjonsvurderinger 

Pulje 
Ullern  

Pulje 
Lilleborg 

Pulje 
Ryen 

Pulje 
Solvang 

Samhandlingsopplæring  

Bydeler Aker Helsehus 

Registreringsopplæring  

Kommunikasjon 
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Side 16 

Ekstra 



Side 17 

Langsiktig målbilde IT-arkitektur 

 

 

Helsenettet 

 

Bruker 

Informasjons- 

nav (Oslo) 

Oslo kommunes 

fagsystemer 

(Imatis, Profdoc, 

Gerica, m.fl.) 

Spesialist/ 

sykehuslege 
Pleie- og omsorgs- 

tjenesten, PLO 

Fastlege 

Journalsystemer 

på sykehus, hos 

fastleger, avtale-

spesialister mv. 

Nasjonale løsninger 

(fastlegeregisteret, 

pasientens lege-

middelliste mv. 

 

Bruker/ 

pårørende 

«Økosystem» 

applikasjon(er) 
Innbygger-

tjenester 

= ELISE 



 
Bydel      FRA 

 

 

Solvang      KAD 
 

 

 

helsetilstand helsemessige utvikling 
den siste måneden

funksjonsnivå utvikling i funksjonsnivå 
det siste året

tjenestehistorikk planlagte videre forløp
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

se
n

t

I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

I svært liten grad

helsetilstand helsemessige utvikling 
den siste måneden

funksjonsnivå utvikling i funksjonsnivå 
det siste året

tjenestehistorikk planlagte videre forløp
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

se
n

t

I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

I svært liten grad

helsetilstand helsemessige utvikling 
den siste måneden

funksjonsnivå utvikling i funksjonsnivå 
det siste året

tjenestehistorikk planlagte videre forløp
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

se
n

t

I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

I svært liten grad

helsetilstand helsemessige utvikling 
den siste måneden

funksjonsnivå utvikling i funksjonsnivå 
det siste året

tjenestehistorikk planlagte videre forløp
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

se
n

t

I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

I svært liten grad

Får du i ELISE 

tilstrekkelige 

opplysninger 

om pasientens  

1. helsetilstand 

2. helsemessige 

utvikling siste 

måned 

3. funksjonsnivå 

4. utvikling i 

funksjonsnivå 

det siste året 

5. tjeneste-

historikk 

6. planlagt 

videre forløp 

 

(samleresultater 

fom. gult er markert 

på hver søyle) 



Side 19 

ELISE gir kvalitetsforbedringer og 

effektiviseringsmuligheter 

• Videreutvikle løsning og arbeidsprosesser  

– Fjerne dobbeltregistreringer 

– Hjemmetjenesten (førstelinjen) i bydelene skal med direkte 

– FRA sine behov knyttet til inntaksprosessen skal ivaretas 

– Funksjonsvurderinger 

– +++ 

 

• Kompetanseutvikling 

– Funksjonsvurderinger  

– Journalføring og digital samhandling 

– Nye rutiner og løsning 

 

• Utvikle en kultur for deling 


