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Politiske hovedmål

 Helsepersonell skal ha enkel 

og sikker tilgang til pasient-

og brukeropplysninger

 Innbyggerne skal ha tilgang 

på enkle og sikre digitale 

tjenester

 Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og 

forskning
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«Jeg gruer meg til 

kneoperasjonen min. Lurer på 

hvor mange kneoperasjoner 

sykehuset har gjennomført?»

«Hvor mye må far 

betale for  

sykehjemsplassen?»

«Får jeg dekket 

transportutgifter hvis 

jeg kjører egen bil til 

sykehuset?»«Er lei av å røyke! Trenger 

motivasjon og tips om 

trening og kosthold for å bli i 

bedre form.» «Har brukt lavkarbodiett, 

men resultatet er dårlig. 

Fungerer det egentlig?

«Skulle ønske jeg slapp å ta 

meg fri i arbeidstiden bare for 

å få svar på blodprøvene 

mine.»

«Jeg trenger ny resept på 

allergimedisinene mine. 

Hvor kan jeg ordne det?»Har hatt hodepine i 

«evigheter». Er det 

pysete å spørre om noe 

slikt? 

«Jeg er usikker på om jeg 

skal vaksinere barna? 

Hvilke vaksiner bør små 

barn få?» 



Undersøkelse

Utredning

Behandling

Rehabilitering

Forebygging

Brukervennlig?

?

Et komplekst aktørbilde



Undersøkelse

Utredning

Behandling

Rehabilitering

Forebygging

Helsenorge.no skal bidra til å redusere 

helsetjenestens kompleksitet på internett

?

ENKELT – HELHETLIG – TILGJENGELIG



helsenorge.no

Hovedmålgruppe

Innbyggere

Informasjonsinnhold om

• Sykdom og behandling

• Helse og livsstil

• Rettigheter

• Helsetjenester

• Kvalitete i helsetjenesten

Min helse/Selvbetjeningstjenester

• Mine egenandeler

• Mine resepter

• Meld bivirkninger

• Bytt fastlege

• ...



Tidslinje med

kontakt-

historikk inkl. 

dialog,

kalender og

behandlings-

forløp

Helseprofil med 

personverninnstillinger 

(reservasjoner, samtykker, 

fullmakter, …)

Helsetilstand og 

-kunnskap

Rettigheter og økonomi

Behandlere – oversikt, 

innsyn og samhandling

Behandler-

spesifikke 

tjenestetilbud

helsenorge.no/Min helse

Primærhelse, 

PLO, …

Spesialisthelse-

tjenesten

Innbygger 

Helsenorge-plattformen







Felles tjenester

Søk

Presentasjon

Min 

helse

Innsyn 

sykehus-

journal

Digital 

dialog 

fastlege

Nasjonale 

retnings-

linjer

Digital 

dialog 

spesialist

Reser-

vasjon og 

samtykke

Bruker-

støtte

Helsenorge-plattformen

Mer..

Infrastrukturtjenester

Personlig helsearkiv Integrasjoner Meldingsutveksler

Felles innhold



Hvorfor Sharepoint Søk?

 Mål

 Automatisert skreddersøm av kontekstuelle 

brukeropplevelser



Hvorfor Sharepoint Søk?

 Mål

 Opplevelser på nett bygget opp rundt brukeren

 Kapabiliteter og skalerbarhet

 Sharepoint Søk: En ledende plattform for 

informasjonstilgjengelighet

 Flere sterke kompetansemiljøer i Norge



Helhetlig og kontekstuell brukeropplevelse




