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Kommunene har 
tatt initiativ til
gode Digi-prosjekter

DigiSos

DigiHelse DigiHelsestasjon DigiBarnevern

DigiSos



KS sin rolle i utbredelse av 
nasjonale digitale løsninger 
Landstinget februar 2020

• Koordinerende

• Samordning av kommunenes behov

• Sikre at behovene får en prioritering hos 
leverandør 

• At avtaleverk og samarbeidsavtaler ivaretar 
KS og kommunene sin rolle

Kommunal sektor ambisjoner 
på e-helse området

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/om-e-helse/


Side 4

- Gerica

- Profil

- CosDoc

Alle leverandørene av kommunale helse- og 
omsorgssystemer er med

Vi samarbeider og gjenbruker nasjonale 
felleskomponenter

Noen kommuner går foran i å utvikle, prøve ut og vinne 
erfaringer til glede for resten av landet

KS tok ansvaret videre for å spre tjenestene og følge opp

DigiHelse - en felles løsning for alle landets kommuner og innbyggere



For innbyggerne:

Pasienter og pårørende

helsenorge.no

For ansatte:

Helsepersonell og ledere

Oversikt over når hjelpen  kommer

• Kan planlegge dagen sin

• Avbestille og endre besøk 

• Har innsikt i tiltakslisten

Digital kontakt med tjenesten

• Slipper telefonkø – ofte kontakt med en 

de kjenner

• Mer effektiv oppfølging av beskjeder

• Sikker og trygg kommunikasjon

Kontakt med pårørende

• Enklere å involvere pårørende ved 

en trygg kanal for kontakt og innsikt i 

tiltakslisten

Effektiv tidsbruk

• Sparer tid ved færre bomturer og 

telefoner

• Meldinger dokumentert i EPJ

Hvorfor er DigiHelse nyttig?



Meldinger mellom innbyggere og 
tjeneste

på Helsenorge.no

Se avtalte og gjennomførte besøk 
med tilhørende informasjon – og 

avbestille

Varsler om gjennomførte besøk 

DigiHelse på 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDtrOAhafNAhVD2CwKHQw7CXUQjRwIBw&url=https://writingisfun-damental.com/tag/house-of-pain/&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNHjmQ4H696Jq-RtfMP9yOL21VZnFQ&ust=1465977255384661
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT--GmhafNAhWPKiwKHXrUAI8QjRwIBw&url=http://simpleicon.com/calendar-1.html&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNEZKNcUXhTzjLuFIa1nEyN6FXfGrQ&ust=1465977316398242
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• For innbyggerne
- Bedre tidsbruk i hverdagen – redusere venting, mer frihet

• For tjenesten
- Økt involvering fra pårørende og frivillige

- Mindre tidstap, redusere antall bomturer

- Mer effektiv oppfølging av dialog med innbygger

- Redusere henvendelser på telefon

- Legge teknisk grunnlag for utvikling av digitale tjenester

Prissatte nyttevirkninger



Dette må kommunene gjøre:

• Delta i Digifin ordningen

• Tegn avtale med KS, NHN og EPJ leverandør

• Etablere lokal prosjektgruppe

• Gi opplæring til ansatte

• Gi opplæring til innbyggere / brukere av 
tjenesten og til pårørende



Hvordan komme i gang med DigiHelse i din kommune?

• Start på nettsidene til KS:

• Ta kontakt med KS på digihelse@ks.no

• Be om råd og veiledning

• Tegn avtale med KS om etablering av Digihelse
• Signer avtalen

• Returner undertegnet avtale til digihelse@ks.no

• Delta i Digifin ordning
• Sjekk om din kommune er med i ordningen på nettsidene til 

Digifin

• Hvis ikke må ansvarlig i kommunen kontaktes

• Ta kontakt med Norsk helsenett - NHN
• Tegn avtale om etablering

• Aktivér Digihelse i adresseregisteret

• Returner avtale til kundesenter@nhn.no

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-digihelse/
mailto:digihelse@ks.no
https://www.ks.no/contentassets/8adb234d0fe24bd9a7c318dd253f2445/Avtale-for-etablering-av-DigiHelse.pdf
mailto:dighelse@ks.no
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/finansieringsordning-for-digitaliseringsprosjekter/hvordan-soke-stotte/
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/digihjelpen/DigiHelse-Bestillingsskjema-.pdf
https://www.ks.no/contentassets/8adb234d0fe24bd9a7c318dd253f2445/Aktivering-av-kommunale-hjemmetjenester-pa-nett-1119.pdf
mailto:kundesenter@nhn.no


Hvordan komme i gang med DigiHelse forts.

• Ta kontakt med EPJ leverandøren deres: TietoEvry , Visma , Dips Front
• Tegn avtale om etablering
• Avtal installasjon
• Avtal evt opplæring

• Etabler lokal prosjektgruppe
• Skriv prosjektplan
• Lag rutiner

• Planlegg opplæring av ansatte
• E-læringen for Visma Profil på KS-læring
• E-læringen for Gerica på KS-læring
• E-læringen for CosDoc på KS-læring

• Planlegg informasjon til innbyggere
• Lage kommunikasjonsstrategi
• Lage brosjyrer

https://www.tieto.com/no/bransjer/helse-og-velferd
https://www.visma.no/helse-og-omsorg/digihelse/
https://www.dips.com/no/digihelse-digital-innbyggerdialog
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-og-digihelse/mal-lokal-prosjektplan-for-kalender-og-melding-pa-helsenorge.docx
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-og-digihelse/rutine-for-handerting-av-digitale-meldinger-til-og-fra-innbygger.docx
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=7388
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=8603
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=19267&start=0
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-og-digihelse/kommunikasjonsstrategi-for-digitale-innbyggertjenester-1.0.doc
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-digihelse/fa-innbyggerne-med/


Hvor finnes informasjon?

• Materiale for innføringsprosjekter på ks.no: 
https://www.ks.no/digihelse/

• Hvilke kommuner som er i gang

• Erfaringer og svar på spørsmål

• Brosjyrer og informasjonsmateriell

https://www.ks.no/digihelse/


Rekruttering av brukere

• Del ut brosjyrer – via ansatte, i brev, på servicekontor, hos fastlege osv.

• Informasjonssetning i vedtaksbrev

• Sende velkomstmelding til digitalt aktive brukere

• Sak på kommunens facebook side

• Sak på kommunenes internettside

• Sak i lokalavis

• Stå på stand eller andre arenaer



Norsk helsenett (NHN) 
og Helsenorge

DigiHelse

Norsk helsenett har deltatt i konseptutvikling, 
utvikling, testing, pilotering og nasjonal bredding 
av DigiHelse

Løsningen bygger på helsenorge-plattformen 

- et nasjonalt felles møtepunkt for innbyggere og 
helsetjenestene.

Norsk helsenett har 

- Drift og forvaltningsansvar for helsenorge-
plattformen

- Veiledningstjenesten

- Kunde- og driftssenter



www.nhn.no

Hvordan komme i gang med DigiHelse?

http://www.nhn.no/


• Løsningen bestilles i kundeportalen 

til Norsk helsenett

Forts. Hvordan komme i gang med DigiHelse?



Veiledningstjenesten kan hjelpe innbygger med helsenorge



Kommuner med 
DigiHelse

Pr. Jan 2022: 99 kommuner

Nå: >100



Hva koster DigiHelse - gjelder fra 2022

Til hvem Hva Kostnad

EPJ leverandør Installasjon, og evt oppgradering 
for å få på plass ny funksjonalitet 
i EPJ.

Engangskostnad avhengig av avtaler mellom kommune og 
leverandør.
Årlige vedlikeholdskostnader.
Ingen lisenskostnad.

NHN Forvalting av helsenorge.no Årlige forvaltningskostnader:
Kostnader for drift og forvaltning for helsenorge.no er inkl i faktura 
fra NHN for betaling for nasjonale e-helse løsninger
Jfr. Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 16

KS - Digifin Tilbakebetaling til Digifin.
Bistand og videreutvikling 
av Digihelse

Engangskostnad ved avtaleinngåelse med KS:
Kr. 25 000,- små kommuner
Kr. 40 000,- kommuner > 5000 innbyggere

Innbyggerpris kr. 4,- (faktureres samtidig)

KS- Digifin Medlemskap i Digifin. 
En mellomfinansiering for å 
utvikle digitale fellesløsninger 
for sektoren

Engangskostnad ved avtaleinngåelse i Digifin:
For kommuner: kr. 20,- per innbygger
For fylkeskommuner: kr. 5,- per innbygger



Avtale mellom 
kommunen og KS

- Tilbakebetaling til Digifin



https://youtu.be/ZhU5nwkPbXA

https://youtu.be/_leqgoeDTQQ

https://youtu.be/_leqgoeDTQQ
https://youtu.be/ZhU5nwkPbXA


Digihelse – meldinger og kalendervisning på 

www.ks.no/digihelse



digihelse@ks.no

www.ks.no/digihelse

Ingeborg Berge, avd. ehelse KS

mailto:digihelse@ks.no
http://www.ks.no/digihelse

