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Muligheter, forventninger og etterspørsel 

øker mer enn tilgangen på ressurser
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Forventningene til oss stiger



Personellutfordringen

I dag går 

hver 6. elev
fra ungdomsskolen inn i 
helse- og omsorgsarbeid

Med samme nivå på tjenestetilbudet, 
vil vi i 2025 ha behov for at 

hver 4. elev 
fra ungdomsskolen blir helse- og sosialarbeider

…. og i 2035 må 

hver 3. elev
velge h/s utdanning….



SITUASJONSBILDE - SOMATIKKEN 2035

46% FLERE SENGER 

*Utviklingsplan 2019-2035 St. Olavs hospital HF - 22. februar 2018

60% MERE POLIKLINISK BEHANDLING 

Illustrasjon: SINTEF



INTERNASJONALE FØRINGER FOR FRAMTIDAS HELSETJENESTER*

 Økt fokus på å dempe behovet for helsetjenester

 En utvikling i retning av mer hjemmebasert behandling, også spesialisthelsetjenester

 Fokus på multimorbiditet og kroniske sykdommer

 Skifte fra problemorientert til målorientert helsetjeneste – fra

«hva er problemet ditt» til «hva kan vi bidra med for at du skal mestre hverdagen?»

 Fokus på standardiserte pasientforløp

 Styrket pasientmedvirkning

*Litteraturgjennomgang av Professor Anders Grimsmo, NTNU ISM
Utviklingsplan 2019-2035 St. Olavs hospital HF - 22. februar 2018
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INNOVASJON ER SATT PÅ EN NASJONAL AGENDA
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SKAL BYGGE VIDERE PÅ DET VI ER GODE PÅ

KONTINUERLIG FORBEDRING = handler om å feste blikket på dagens praksis, med et mål om å skape et 
rimeligere, raskere og bedre tjenestetilbud 

TJENESTEINNOVASJON = handler om å tenke nytt ut over dagens praksis. 
• Hvordan løses oppgavene?
• Hvem som kan være med å løse dem?
• Hvordan organiseres tjenestene ?

Vi trenger begge tilnærmingene ved St. Olavs - for å møte kommende utfordringer.  

Brukerinvolvering er en forutsetning for å utvikle tjenester med god kvalitet og en god opplevelse



FORBEDRINGSPROGRAMMET 2019

TJENESTEINNOVASJON BRUKERERFARINGER SYKEHUSINFEKSJONER VAREKOSTNADER
KLINIKKVISE PROSJEKTER
AVSTANDSBEHANDLING



Takk for oppmerksomheten!

RIT ??? St. Olavs Hospital 2010



HJERTELIG VELKOMMEN TIL ET SPENNENDE PROGRAM!

Runa Heimstad, Fagdirektør 
runa.heimstad@stolav.no


