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Få nyheter om eHelse prosjekter i Helse Midt Norge
Hei

Nå leser du det første nyhetsbrevet for eHelse prosjekter i Helse Midt- Norge. Her
får du informasjon om alt det som skjer på eHelse området hos oss. Anskaffelse av
nytt pasientjournalsystem vil være et viktig prosjekt for oss fremover, men det er
også andre spennende prosjekter som pågår og dette vil du finne mer informasjon
om i vårt nyhetsbrevet.
Alle våre sykehus er involvert i ulike eHelse prosjekter og ved bruk av teknologi i
spesialisthelsetjenesten ønsker vi å sikre at det ytes gode helsetjenester til våre
pasienter i Midt-Norge.

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev: http://eepurl.com/byFLZT.

God lesing
Hilsen
Tor Harald Haukås
Redaktør og Kommunikasjonsdirektør Helse Midt-Norge RHF

Alle innbyggere i Midt-Norge
har fått kjernejournal
15.august fikk nærmere 400 000
innbyggere i til sammen 59 kommuner
i Midt -Norge sin kjernejournal. Det
kan være til stor hjelp i akutte
situasjoner.

Les mer om kjernejournal her

» Les mer
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Se hvordan kjernejournal kan redde liv.
Klikk her: http://bit.ly/1MT8V0z

Tilgang på tvers
Endringer av pasientjournalloven gjør det
nå mulig å gi tilgang til helseopplysninger
på tvers av foretaksgrenser. Dette vil gi
bedre pasientbehandling, spesielt i akutte
situasjoner og planlagte forløp hvor
pasienten transporteres mellom
sykehusene. Samtidig vil det også
forenkle helsepersonellets arbeid med å
skaffe til veie nødvendig informasjon.

» Les mer

Det ligger mer informasjon på foretakenes
intranettsider i forbindelse med oppstart 5.
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Digital EKG
Tradisjonelt har EKG blitt skrevet ut på
papir og sendt til skanning inn i journal
- noe som før tok 2-3 dager. Med
digital EKG på plass får kardiologen
umiddelbar tilgang på EKG resultatene
i journalen og dette vil bidra til økt
kvalitet i pasientbehandlingen og
bedre ressursutnyttelse på
sykehusene.

» Les mer
» Les mer

Vil DU være med å utvikle fremtidens helsejournal?
Anskaffelsen av ny pasientjournal vil ta mye av fokuset fremover og vi trenger
fagfolk med på laget. Har du lyst til å være med på dette spennende
utviklingsarbeidet sammen med andre dyktige kollegaer i regionen?
Ta kontakt med Mads E. Berg, leder programkontor Teknologi og eHelse
tlf: 95 23 66 77.
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