
ALLE MØTER sine bidrag til digitalisering 
– er det et godt miljøtiltak?
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ALLE MØTER skal bidra til et bedre tilbud til pasientene med 
gode kommunikasjonsløsninger, 

digitale tjenester og intern organisering.

Pasienten skal møte sammenhengende, helhetlige, forutsigbare og planlagte 
pasientforløp i hele Helse Vest.





Er digitalisering godt miljøvern?

Stordatamaskinen Betzy på NTNU, bruker like mye kraft som det 69 husholdninger gjør når den gjør 
beregninger til FNs klimarapport.

Så har vi Internet of things eller tingenes internett. Det er vanlige gjenstander som koples på og 
bruker nettet. PC, klokke, tv, kjøleskap, lyspærer, brannvarslere, alarmer, termostater, barneleker og 
masse, masse mer. I dag har vi ca 23 milliarder enheter som er koplet sammen. Det tallet er ventet å 
doble seg innen 2025

Ingrid Scjhølberg, dekan og øverste leder av 
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU



Er digitalisering godt miljøvern?

It-bransjen, som utvikler datasystemene våre, gir like store klima-avtrykk som det flybransjen gjør. 
Flybransjen er i gang med å omstille seg til elektriske fly, men går utviklingen på IT-feltet motsatt vei? 
Veksten i bruken av skytjenester er så enorm at IT-sektoren kan komme opp i hele 20 prosent av 
verdens energiforbruk i 2030. 

Blant de aller mest krevende bruksområdene er strømming av videoinnhold. Nedlasting av online 
video utgjør 1 prosent av de globale utslippene, dvs. like mye som hele Spania.

Den generelle digitaliseringen av samfunnet øker klimabelastningen fra IT-aktiviteter. Samtidig kan 
nye digitale løsninger også bidra til å redusere klimabelastninger. Gjennomfører vi et møte på Skype i 
stedet for å sette oss på fly, så er det en grønn løsning som gjort mulig av teknologien.

Teknisk ukeblad



Er digitalisering godt miljøvern?

Digital søppel i 2021:
- 1500 millioner smarttelefoner
- Det samme ble 513 millioner rutere,
- 659 millioner bærbare datamaskiner 
- 126 millioner stasjonære datamaskiner

Samlet sett står den digitale verden for 13,7 % av det globale miljøfotavtrykket, og det øker.
NTNU



Er digitalisering godt miljøvern?

Hvis alle nordmenn sletter 1 til 2 e-poster hver, hadde vi spart like mye strøm som trengs for å lade én 
million smarttelefoner.

Atea

At det er mest miljøvennlig å lese bøker på papir er en myte
Knut Erik Hjelle, Fremtiden i våre hender.



Er digitalisering godt miljøvern?

GeSI anslår at ved å innføre allerede kjente 
teknologier globalt, kan digitale løsninger bidra 
med å kutte 9,7 ganger mer CO2 enn 
digitalindustrien selv skaper –
en estimert utslippsreduksjon på 
12 gigatonn CO2 i 2030.

Global e-Sustainability Initiativ – Smart 2030



• Imatis-løsning (støtte for arbeidsprosesser på 
sengepost)

• Digitale samhandlingstavler på sengepost
• Bruk av smarttelefon: Mobilix-app
• Integrasjon med DIPS
• Trygg oversikt over oppgaver for den enkelte 

medarbeider, oppfølging, varsling og bestilling av 
ulike aktiviteter og tjenester

Pasientflyt og ressurser
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• Oversikt over hvem som skal faste og hvem som skal reise hjem vil gi redusert matsvinn.

• Digital løsning for matbestilling fra pasient gir oppdaterte behov til kjøkken slik at de produserer rett 
mengde. Fjerner utskrift av matkort.

• Oversikt over hvem som skal reise hjem reduserer unødvendig utvask.

• Oppdaterte lister og oversikter på mobil – sparer utskrifter.

• Alt dette krever endringer i holdninger og i arbeidsprosessen.



Vel møtt

Pasientflyt og ressurser



Ventesone Pasientoppfølgning Behandling BetalingAnkomstregistering 

• Bedre informasjon til pasienten underveis i pasientforløpet
• Bidrar til å sikre pasientens anonymitet
• Pasienten står mindre i kø
• Frigjør arbeidstid i forbindelse med ankomstregistrering og betaling
• Bedre koordinering/samarbeid mellom avdelinger
• Reduserer antall betalingsterminaler i «lukene»
• Reduserer manuelle feilsituasjoner i forbindelse med betaling

Hva ønsker vi å oppnå?

Innsjekk og betaling



Betaling på mobil

Innsjekk og betaling



Digitale skjema og brev

Fra og med januar 2019 til og med oktober 2022 er 2 991 154 brev kun formidlet digitalt, og 
det er mottatt om lag 250 000 skjema.

Med en nøktern vurdering av 20 gram per brev/skjema tilsvarer dette en reduksjon på mer 
enn 64 tonn papir.

Formidling av innkallingsbrev, kun digitalt, fra Sectra til helsenorge.no starter med 2 
virksomheter i desember 2022, og skal være innført i løpet av første halvår 2023.

En regner med at det årlig vil formidles mellom 150 og 200 000 brev digitalt fra Sectra.



Statistikk helsenorge.no (til og med oktober 2022) 

Mottatte dialogmeldinger :
Besvarte dialogmeldinger: 
Bekreftede timer:

434.376
287.024             (Statistikk meldinger er regnet fra og med januar 2016)

1.033.897

Oppslag «Innsyn i journal»: 9.194.902

Dokumenter åpnet: 15.699.138             (Statistikk journal er regnet fra og med oktober 2016)

Oppslag i «Innsynslogg»: 2.912.309

Gjennomsnitt antall dialogmeldinger siste 12 måneder er omlag 7000 pr måned

For de andre tjenesten er det økende bruk:
- Oppslag i Innsyn journal har passert 200 000 per måned
- Åpnede journaldokumenter har passert 300 000 pr måned
- Oppslag i Innsynslogg har passert 60 000 pr måned



Videoløsning i Dips Arena, for planlegger og behandler

Ved valg av kontakttype «Videokonsultasjon» genereres videolink 
og timen markeres med ikon for Videotime.

Behandler starter Videotimen direkte fra timeboken.

Videolenken kan kopieres og formidles av andre kanaler til de som 
ikke kan logge seg på via helsenorge.no. 



Videoløsning på helsenorge.no, for pasient

Pasient starter videotimen sin fra 
timeavtalen på helsenorge. 

Brukerveiledning som det linkes til er 
spesifikk for løsningen vår. Den er 
utarbeidet og vedlikeholdes av Helse 
Vest IKT.



Dialogmeldinger relatert til bruk av digitale konsultasjoner



Fra 01.01.21 til 25.11.22

Gir minst 10 millioner 
sparte reisekilometere
for pasientene

Videokonsultasjon



Digitalisering av offentlige tjenester kan gi 
utenforskap, slår forsker Ida Bring Løberg fast

Klassekampen 26.11.22

Digitaliseringen har en grense
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«Man må finne balansen mellom effektivitet og 
omsorg, og det er Helse Vest med på å gjøre».

Roar Gulbrandsen, pasient og medlem                  
av brukerpanelet i «Alle møter»




