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2035 = 2019 + 16

2019 -16=2003



Hvor vil vi være om 5 år?

• SOM PASIENT

• SOM ANSATT

• SOM SYSTEM



Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst
Mål

Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra 
forebygging til spesialiserte helsetjenester 

Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 

Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid 
til pasientbehandling 

Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 



Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035

Fem satsningsområder

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring

2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester

3. Redusere uønsket variasjon 

4. Mer tid til pasientrettet arbeid 

5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 



Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi –
mer brukerstyring
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Håndrappet fra Sture Pettersen, Finnmarkssykehuset



*

En ny måte å jobbe på – oppfølging av pasienter med 
epilepsi utenfor sykehuset

• Prosjektet skal implementere 
teknologi og utvikle nye måter å 
jobbe på som legger til rette for 
digital samhandling mellom 
pasient og kliniker

• Teknologien vil gjennom klinisk 
beslutningsstøtte avhjelpe 
ansatte ved avdelingen –
ressursinnsatsen kan allokeres 
til de pasientene som har størst 
behov!

1. Pasienten besvarer 
et sett av spørsmål 
vedrørende egen 

sykdom ved hjelp av 
en digital 

egenregistrerings
modul

2. Svarene screenes 
av systemet basert på 

en gitt logikk og 
videre oppfølging 

kategoriseres3. Er besvarelsen 
grønn = automatisk 
tilbakemelding til 

pasient og nytt varsel 
om rapportering 

sendes ut etter en 
fastsatt plan

* Etter modell fra Ambuflex, Region Midtjylland, Danmark

3. Er besvarelsen gull 
= vurderes av en 

kliniker og 
kategoriseres enten 
som grønn eller rød

3. Er besvarelsen rød 
= pasient må settes 

opp til time

4. Konsultasjon 
gjennomføres 
fortrinnsvis på 

telefon, alternativt 
fysisk oppmøte på 

sykehuset

5. Nytt varsel om 
rapportering sendes 
ut etter en fastsatt 

plan



Hva skal til

• Finansiering
• På full vei – hurra!

• Teknologi
• På vei – helsenorge.no som port

• Digitale innbyggertjenester/skjemaløsninger

• Uant tukkel

• Personvern



Hva er det som stopper oss?
De små avgjørelsers forbannelse

• Havarikommisjon for 
små avgjørelser

• Supermannkomiteen





Hjemmemonitorering



• Diabetes

• Kols

• Hjertesvikt

• Og alle de andre

En pakke for pakkeforløpet



Tønsberg Blad 16.02.15

E-meistring



I 2035  er 25% av poliklinikkbesøkene borte
og
minst 20% av poliklinikkbesøkene er virtuelle

Patienter visiteret 

5152

Spørgeskemaer sendt 

16123

Skemaer retur

14303

GRØN

2064 (14%)

GUL

8950 (63%)

RØD

3289 (23%)

Ingen yderligere kontakt

51 %

Yderligere kontakt

49 %

Feb. 2018
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