
Velkommen fagdag og utstilling for helsestasjon og skolehelsetjeneste
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Program for dagen
• Velkommen ved Endre Sandvik, prosjektdirektør Oslo Kommune, byrådsavdeling for 

oppvekst og kunnskap og Kathrine Myhre, daglig leder Norway Health Tech

• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge – utfordringer i dag og fremover ved 

Eirik Nagel Aldrin, helsesykepleier, seksjonssjef, Bydel Bjerke, Oslo kommune

• Plattformer og teknologiske rammer ved Nina Linn Ulstein – produktansvarlig for 

helsenorge.no, Direktoratet for e-helse

• Pause og demotorg

• Skulle ønsker jeg hadde … dialog og innspill om fire viktige temaer

• Hva kan markedet bidra med? Kort presentasjon av utvalgte løsninger som finne 

tilgjengelig. 

• Avslutning og dialog med selskapene som står på demotorg



Digitale innbyggertjenester til helsestasjon og 
skolehelsetjenesten – Velkommen til fagdag og demo

Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech, 23. mai 2019
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Velkommen til dialogmøte 
mellom helsetjeneste og 

helseindustri

…med formål å diskutere 
behov, teste og vise frem 

løsninger og sammen finne 
veien til bedre tjenester for 

barn og unge

  

 

  

 

  

Digitale innbyggertjenester til 

helsestasjon og 

skolehelsetjenesten 

23. mai 2019 - kl 11:30 - 15:30 



5

The story behind

▪ Oslo Medtech established 2009

▪ Non-profit member organization

▪ Part of Innovation Norway’s cluster program

▪ @ 270 members

▪ Representing the full value chain in members and strategy

▪ NCE – Norwegian Centre of Expertise – status in 2015

▪ Gold Label certification in 2018

▪ Changed name to Norway Health Tech in 2017
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We address all areas of human health
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Our members 

represent the full 

value chain and health 

innovation ecosystem
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Mission

Our mission is to improve quality in 

treatment and care by developing and 

scaling world class health solutions through 

our members and eco-system. We aim to 

create sustainable solutions to global health 

challenges, by facilitating international 

collaborations and growth in the Norwegian 

health industry



9

Hovedmålet med 

Helsenæringsmeldingen…

«… er å bidra til økt konkurransekraft i 

den norske helsenæringen og samtidig 

bidra til en mer bærekraftig helse- og 

omsorgstjeneste, i form av mer effektiv 

forebygging, behandling og omsorg.»
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Challenges in healthcare lead to a 
need for new technology, new 
services and new work methods

Need for new products 

and solutions

Demographical 

changes

Increased occurrence 

of  chronic disease

Less hands

in healthcare

Norway no 4 on OECD 

spend per capita/GNP
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The Norway Health Tech innovation collaborative ecosystem

Health Service Innovation

Health Industry Health Care Providers

Acceleration

The Health Ministry and regional health 

administration 

University research and education 

collaboration
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Behov og utfordringer i 
helsetjenesten

• Å forstå hvordan teknologi kan utnyttes til å øke kvalitet og 

effektivitet i helsetjenestene

• Å forstå hva som finnes tilgjengelig av teknologi og hvilke 

muligheter denne kan gi

• «Tunge» kulturer som skal endres for å utnytte potensialet i 

nye måter å jobbe på

• Utfordringer rundt samhandling

• Kvalitetsstyring og risikohåndtering

• Ta ut gevinster av teknologiinnføringer

• Krevende å avgrense utfordringer på grunn av mange 

prosesser på mange nivåer i store organisasjoner



Mulige tjenester/ tjeneste- områder

• Innovasjonsrådgiver

• Konseptutvikling av nye helsetjenester

• Innovasjonsprosjekter

• Behovskartlegging / utfordringer

• Prosjektbeskrivelse

• Finansieringskilder – søknad

• Prosjektledelse

• Anskaffelser

• Behovskartlegging / utfordringer

• Dialogkonferanse

• Konkurransegrunnlag

• Høringsrunde

• Dialogmøte

• Faglige nettverk

• Bygge innovasjonskompetanse hos medlemmer

Våre tjenester



14

Eksempler på innovasjon og samhandlingsprosjekter

• Digi helsestasjon – Oslo Kommune

• Effektiv ressursallokering - Oslo 

Universitetssykehus

• Samarbeid med SingHealth Hospital, 

Singapore

• Utvikling av ny sykehusseng i samarbeid 

med sykehus i Norge, Canada og Tyskland
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Stay in touch!

Kathrine Myhre
CEO
kathrine.myhre@norwayhealthtech.com
 +47 930 69 634

www.norwayhealthtech.com

mailto:kathrine.myhre@norwayhealthtech.com
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Program for dagen
• Velkommen ved Endre Sandvik, prosjektdirektør Oslo Kommune, byrådsavdeling for 

oppvekst og kunnskap og Kathrine Myhre, daglig leder Norway Health Tech

• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge – utfordringer i dag og fremover ved 

Eirik Nagel Aldrin, helsesykepleier, seksjonssjef, Bydel Bjerke, Oslo kommune

• Plattformer og teknologiske rammer ved Nina Linn Ulstein – produktansvarlig for 

helsenorge.no, Direktoratet for e-helse

• Pause og demotorg

• Skulle ønsker jeg hadde … dialog og innspill om fire viktige temaer

• Hva kan markedet bidra med? Kort presentasjon av utvalgte løsninger som finne 

tilgjengelig. 

• Avslutning og dialog med selskapene som står på demotorg



HELSESTASJON- OG 
SKOLEHELSETJENESTEN I 

NORGE

UTFORDRINGER I DAG OG FREMOVER

Eirik Nagel Aldrin

Helsesykepleier



MØTEPUNKTER I TJENESTEN

• Helsestasjon

• Konsultasjoner på helsestasjon

• Hjemmebesøk inkl. Nye familier

• Andre arenaer. F.eks barnehager

• Skolehelsetjenesten

• Konsultasjoner på kontoret

• Klasserom

• Ute i miljøet

• Helsestasjon for unge

• Konsultasjoner på HFU

• Kurs



DAGENS DIGITALE
SITUASJON

• Nettsider med lite, eller

utdatert informasjon

• Manglende IT-utsyr

• Høytaler til video 

fremvisning

• Ikke trådløst nett

• Få med tilgang til

laptop /nettbrett



HJEMMEBESØK – SLIK JEG SELV HAR OPPLEVD DET

• Hjemmebesøk

• Informasjon på papir

• Dokumentasjon i etterkant

Stor og klumpete vekt

Foto: Colourbox



2014 GLADSAXE KOMMUNE, DANMARK

• Hjemmebesøk

• Journalsystem på nettbrett

• Mulighet til dokumentasjon hos bruker

• Vise og forklare vekstkurver 

umiddelbart

• Liten og lett vekt, stoffbleie



DIGITAL TILGJENGELIGHET 

• Flere plattformer tas i bruk

• Snapchat

• Instagram

• Chat

• App’er utviklet «lokalt»

• Nyhetsbrev

• Bruk av sosiale medier kan bidra til å synligjøre og ufarliggjøre tjenesten. 

• 3 av 4 helsesøstre opplever økt besøk etter å ha tatt i bruk sosiale media

Ungdomshelse i en digital verden – DIGI-UNG 1. Helsedirektoratet 2018



UTFORDRINGER I DAG

• Følger ikke med de løsninger eksisterer

• eks e-resept ved forskrivning av legemidler

• Meldingsutveksling 

• eks PLO-melding sykehus til bydel

• Fødselsmeldinger kommer sent

• Post til skolehelsetjenesten havner i skolens 

journalsystem.

• Statistikk 

• varierende mulighet til å hente tall fra dagens systemer 

• Kostnad?



UTFORDRINGER

Digital kompetanse

Taushetsplikt og dokumentasjonsplikt

Varierende «digital satsing» i bydeler og 
kommuner

Konkurrerer mot andre nett-kilder



«KUNNSKAPSKILDER» FOR BRUKERE



BEHOV

• Bedre løsninger for å samle og hente ut statistikk

• Lokale tall og informasjon fra våre observasjoner. 

• Undervisningsløsninger 

• E-læring, kompetanseportal, idébank

• Utviklings- og kompetansesenter sikre kunnskapen som 

blir delt, og utøvelsen av tjenestene.



HVORFOR KOMPETANSE- OG UTVIKLINGSSENTER?

• De største hindringene er tid, og utfordringer med å forstå engelskspråklige artikler.

• Nasjonale retningslinjer er helsesøstrenes mest brukte kunnskapskilde. For å kunne ha en 

kunnskapsbasert yrkesutøvelse må helsesøstre ha kompetanse til å vurdere anbefalingene i 

nasjonale retningslinjer sammen med andre kunnskapskilder. Et fremtidig nasjonalt kompetanse-

og utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil kunne spille en viktig rolle for å 

implementere nasjonale retningslinjer og kvalitetssikre lokale prosedyrer i kommunene.

Weum, Bragstad, Glavin - Sykepleien Forskning, 2017



HVA ØNSKER VI OSS?

• eks scanning inn i journal.

• Meldingsflyt 
Løsninger som letter den 

«merkantile jobben» 

• Mange klikk
Mer brukervennlige 

journalsystemer

• Eks høsting av data fra 
helseopplysningsskjema ved helsesamtaler

Løsninger som snakker 
med journalsystemene



TIL BRUKERNE?

• Informasjon til brukerne

• Oppslagsverk, artikler, søketjeneste

• e-læring og chat

• Videokonsultasjon 

• Timebestilling

• Innsyn i journal?

• Hele journalen?



SOSIAL ULIKHET I HELSE

• Vil økt digital tilgjengelighet bidra til å redusere sosial ulikhet i helse?

• Vil det bli lettere å komme tidlig i kontakt med de som har behov?

• Tilgjengelighet for alle? 

• Språk, økonomisk situasjon, digital kompetanse
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Program for dagen
• Velkommen ved Endre Sandvik, prosjektdirektør Oslo Kommune, byrådsavdeling for 

oppvekst og kunnskap og Kathrine Myhre, daglig leder Norway Health Tech

• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge – utfordringer i dag og fremover ved 

Eirik Nagel Aldrin, helsesykepleier, seksjonssjef, Bydel Bjerke, Oslo kommune

• Plattformer og teknologiske rammer ved Nina Linn Ulstein – produktansvarlig for 

helsenorge.no, Direktoratet for e-helse

• Pause og demotorg

• Skulle ønsker jeg hadde … dialog og innspill om fire viktige temaer

• Hva kan markedet bidra med? Kort presentasjon av utvalgte løsninger som finne 

tilgjengelig. 

• Avslutning og dialog med selskapene som står på demotorg



Plattformer og teknologiske rammer

Nina Linn Ulstein, Produktansvarlig Helsenorge

23.05.19





Side 43



Andre 

fagmyndigheter

42x kommuner

Kommunale og 

interkommunale IKT-

funksjoner

KommIT

4.200 fastleger

Ca. 160 avtale-

spesialister og 

institusjoner

Ca. 108 avtale-

spesialister og 

institusjoner

Ca. 1.200 avtale-

spesialister og 

institusjoner

Ca. 330 avtale-

spesialister og 

institusjoner

Leverandørmarkedet

Nasjonalt

Regionalt/

lokalt

Side 44

http://www.nasjonalikt.no/no/
http://www.sykehuspartner.no/
http://www.helse-vest-ikt.no/
http://www.hemit.no/Velkommen-til-Hemit/118251/
http://www.helse-nord.no/helse-nord-ikt/category12573.html
http://www.ks.no/


Hva er brukernes behov?

Side 45

Koordinert utvikling og forvaltning

Felles behov



Strategi for helhet – og mangfold

Helsenorge skal, i tett samarbeid med leverandører, 

næringsliv, sektoren og innbyggere, tilrettelegge for et rikt 

tilbud av kvalitetssikrede digitale helsetjenester

En vei inn!



Side 48

En vei inn!



Integrasjonslag

Helsedata
E-helse

Løsningskomponenter

Fagsystemer i helse-

og omsorgsektoren 

(EPJ, saksbehandling)

Helsedata 

i sektoren

Systemer hos 

næringsliv og 

andre

Andre 

helsedata

Kapabiliteter

helsenorge
Helsenorge tilbyr en

infrastruktur for digitale 

ressurser og helse-

tjenester fra helse- og 

næringslivsaktører

Et økosystem for digitale innbyggertjenester

Side 50



Hva er helsenorge.no?

Side 51

Det store nasjonale datalageret 

og fagsystemet

Data

Forretningslag

Brukergrensesnitt

Ikke helt slik…



Kapabiliteter - Løsningskomponenter

Integrasjoner – Datakilder  og fagsystemer

Side 52

Helsenorge.no er innbyggers 
vei inn til et mylder av 
helsetjenester, aktører, 
informasjon og registre

Redaksjonelle artikler

Behandlervalg
Legemidler

Personlig helsearkiv

Forskningsregistre

Helseøkonomi-

forvaltningen

Pasientreiser Fastlege EPJ
RHF EPJ

Kurs
Helseregistre

Helse og 

behandling

Timeavtaler og 

behandlere

Innsyn i journal og 

registre

Økonomi og 

rettigheter

Personvern og 

brukerinnstillinger

Behandlingsvalg



Kapabiliteter - Løsningskomponenter

Helse og 

behandling

Timeavtaler og 

behandlere

Innsyn i journal og 

registre

Økonomi og 

rettigheter

Personvern og 

brukerinnstillinger

Integrasjoner - Datakilder

Side 53

Redaksjonelle artikler

Behandlervalg
Legemidler

Personlig helsearkiv

Forskningsregistre

Helseøkonomi-

forvaltningen

Pasientreiser Fastlege EPJ
RHF EPJ

Kurs
Helseregistre

Behandlingsvalg

Nytt innovativt 

helseverktøy

Helsenorge.no er innbyggers 
vei inn til et mylder av 
helsetjenester, aktører, 
informasjon og registre



Side 56



Verktøykatalogen

Verktøykatalog

Er en katalog over digitale verktøy 
som innbygger kan ta i bruk på 
egenhånd, eller sammen med 
behandler. 

Behandlere

Behandlere kan finne og sende ut verktøy til 
innbyggere som ledd i en behandling. (Pilot)

Innbyggere

Hele Norges befolkning har mulighet til å 
finne godkjente verktøy selv, og ta i mot 
læringsprogrammer fra behandlere som er 
godkjent for Mestringsapplikasjonen
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Side 59

Koblingslab – connectathon på norsk

Koblingslab er Helsenorges variant der vi åpner et 

testmiljø og tilbyr studenter, utviklere og leverandører til å 

komme å prøve å lage/integrere sine løsninger mot 

helsenorge-plattformen for å gi merverdi til innbyggeren.

Connectathon ”[…] test the interoperability of 

their products in a structured environment with peer 

vendors. Participants test against multiple vendors using 

real world clinical scenarios following IHE Integration 

Profiles specifications.”



Vi trenger å gjøre det smidig

MVK - Minimum Viable Koblingslab først

Koblingslab

Verktøykatalogen

Koblingslab

Strukturert datautveksling

17.-18. Juni 2019 November 2019? 2020+

?

Kvartalsvise

koblingslaber?

Finn mer informasjon på 

Helsenorgelab.no



For behandler

 Flere verktøy som bidrar til effektiv 

behandling 

 Kan dele digitale kurs og apper med 

pasienter 

 Økt kapasitet til 

behandling/oppfølgning

For brukere
 Mulighet for å gjennomføre 

behandling når det passer og i et 
format som passer

 Raskere tilgang på effektiv 
behandling

 Mulighet til å forberede seg bedre til 
timene

 Redusert sykdomsvarighet
 Bedre helse og livskvalitet
 Raskere tilbake i jobb

For samfunnet

 Reduserte kostnader ved sykefravær

 Bedre folkehelse

 Redusere unødig tidsbruk

Mål



Prosjekt DigiHelsestasjon har to hovedspor

Side 62
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Nettverking, se på løsninger og «skulle ønske jeg hadde»

Skulle ønske jeg hadde

Del 1: gul billett - 13:45 til 14:10 

Del 2: grønn billett - 14:15 til 14:40

Alle kan velge to ulike tema – billetter ligger ved 

inngangen

Program

- Kort introduksjon til tema

- «skulle ønske jeg hadde..» skrive ned ideer

- Diskusjon i smågruppe (to og to)

- Presentere for stor gruppe – en ide pr 

gruppe

- Oppsummering

- 5min pause før del 2

Tema som diskuteres på de ulike stasjonene:

• Stasjon 1 «digitale løsninger som barn og unge tar i bruk»

Sted: Venstre side av lerret i plenumsal

• Stasjon 2 «digitale løsninger som barn og unge tar i bruk»

Sted: Høyre side av lerret i plenumsal

• Stasjon 3 «skreddersydd informasjon tilpasset innbyggernes 

situasjon»

Sted: Venstre side bak i plenumsal

• Stasjon 4 «skreddersydd informasjon tilpasset innbyggernes 

situasjon»

Sted: Høyre side bak i plenumsal

• Stasjon 5 «tilgang til sømløse tjenester – for eksempel innenfor 

både helse, skole og fritid»

Sted: Grupperom Nimbus - rett på innsiden av terrasse

• Stasjon 6 «tilgang til mestringskurs og selvhjelpsløsninger»

Sted: Grupperom Stratus - til høyre for matservering
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Program for dagen
• Velkommen ved Endre Sandvik, prosjektdirektør Oslo Kommune, byrådsavdeling for 

oppvekst og kunnskap og Kathrine Myhre, daglig leder Norway Health Tech

• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge – utfordringer i dag og fremover ved 

Eirik Nagel Aldrin, helsesykepleier, seksjonssjef, Bydel Bjerke, Oslo kommune

• Plattformer og teknologiske rammer ved Nina Linn Ulstein – produktansvarlig for 

helsenorge.no, Direktoratet for e-helse

• Pause og demotorg

• Skulle ønsker jeg hadde … dialog og innspill om fire viktige temaer

• Hva kan markedet bidra med? Kort presentasjon av utvalgte løsninger som finne 

tilgjengelig. 

• Avslutning og dialog med selskapene som står på demotorg
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Takk for i dag!


