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Bakgrunn/ utfordring:  

Dagens helsetjeneste mangler en forbindelse mellom pasienten og behandler fra det 

tidspunktet en pasient får rett til helsehjelp til tidspunkt for første time hos behandler.

Mål og hensikt: 

Stimulere til en aktiv pasientrolle slik at ventetiden oppleves mer meningsfull for pasienten.

 Skape forutsigbarhet for pasientene

 Forberede pasientene til utredning og behandling

 Gi en opplevelse av kontakt, gi pasientene et økt informert samvalg

 Få en effektiv kanal inn til veiledet internettbehandling eMestring

Hvordan kan vi forbedre ventetiden?

?

Brev om 
første time

Første time med 
behandler

VENTETID



 Helseplattformen - ny infrastruktur for digitale helsetjenester 

 HelsaMi – ny pasientapplikasjon hvor informasjon skal være lett 

tilgjengelig for pasientene

 Ny videoløsning i HelsaMi - integrert i journal for helsepersonell

 HelsaMi Oppfølging - ny løsning for digital behandling og 

oppfølging, direkte til journal 

 Vil være tilgjengelig ved Go live Helseplattformen

HelsaMi
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VURDERT RETT 
TIL HELSEHJELP

FØRSTE MØTE 
MED BEHANDLER

TILBUD OM 
STARTHJELPHENVISNING

Beskrivelse av tilbudet

Mottar 
henvisning

Vurderer rett til 
helsehjelp 

Opplæring
Individuelt 

tilpasset

Utredning
Behandling

Tilbud til alle pasienter som 
mottar rett til helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

psykisk helsevern i form av 
poliklinikk

StartHjelp



Innholdet i StartHjelp 

StartHjelp-
introduksjon

Ved behov for 
akutt hjelp

Ved forverring i 
ventetiden 

Hva er psykisk 
helse? 

Dag 1

Behandlings-
muligheter

Informasjon om
eMeistring

Hva er sosial fobi?

Hva er depresjon? 

Hva er panikkangst?

Kontakt med 
Senter for eTerapi

Hvordan få til ønskede 
endringer i livet ditt?

Tips på veien (kort 
skriftlig tips som en 
påminner)

Søvn 

Sosial kontakt 

Fysisk aktivitet 

Arbeid og psykisk helse

Studier og psykisk 
helse 

Bruker- organisasjoner 
og selvhjelps-grupper. 

Linker til aktuelle 
nettsider

Pårørende 
som ressurs og 
hvordan ivareta 
seg selv

Barn som pårørende 
«Til deg som er 
mamma eller 
pappa»

Til deg som er 
mamma og pappa
- konkrete tips

StartHjelp

ALLE

ADHD

Hva er en 
ADHD utredning?

Dag 2 Dag 3 Dag 5 Dag 8

Hjelp deg selv i 
ventetiden

https://vimeo.com/showcase/9093219/video/690251366


Innholdet i StartHjelp 

Pasientrettigheter

Link til relevante 
nettsider 

Hva får jeg videre
i StartHjelp?

Tips på veien 
som en 
påminnelse 

Hva skjer i første time

Hva er en utredning? 

Praktisk info før oppstart

Behandlingsmuligheter

Hvorfor fylle ut spørreskjema?

Vanlige spørsmål og svar

FØRSTE MØTE 
MED BEHANDLER

Spørreskjema 
til utfylling før 
oppstart 

PHQ-9
WSAS
GAD-7
(EQ-5D- 5L)

Spørreskjema for 
utredning ADHD

WURS
ASRS
(WFIRS)

Dag 9 Dag 10 Ukentlig 8 d før 7 d før







StartHjelp- filmer



Økt bruk av VK Tidlig økt 
pasientaktivering

Redusert tidlig 
drop- out

Økt informert samvalg

Redusert ikke møtt 

Økt pasienttilfredshet
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Økt bruk av 
eMeistring

FORSKNING

Nytteverdi og forskning

 Lite forskning på feltet, men den forskningen som 

foreligger er lovende

 Lovende effekt på tidlig drop out

 Pasientene får økt kunnskap om egenomsorg og 

selvhjelp og eget bidrag i behandling

 Pasientene får økt kunnskap om hvilken behandling de 

foretrekker (økt informert samvalg) 

 Skissert egen doktorgrad med kjent søker:

 Tittel: Pre-treatment educational interventions for 

outpatients in community mental health centres in 

Norway: Outcome of two randomized controlled trials

 Utlysning på stipendiat ute nå



TAKK FOR MEG!


