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Pasientens helsetjeneste



Planning is everything and the plan is nothing



Here is the plan

2016 2017 2018

2019



2035 = 2019 + 16

2019 -16=2003



Hva gjør vi nå = de neste fire årene



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 



Det mest innovative vi kan gjøre er å ikke finne på noe 
nytt



Nye arbeidsmåter og bedre bruk av teknologi
1



Å finne en lege når du trenger en og ikke når du ikke 
trenger en

A.
B.

C.



Copy with pride
I 2035  er 25% av poliklinikkbesøkene borte

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

Foto: Sunnaas HF
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*

VESTRE VIKEN

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

* Etter modell fra Ambuflex, Region Midtjylland, Danmark



Digital hjemmebehandling for dummies



Flytte pasient eller flyttte kompetanse?



Virtuelt sykehus – samme kompetanse uansett dør inn



Virtuelt sykehus – samme kompetanse uansett dør inn





Virker teknologi sentraliserende eller 
desentraliserende?



Nettverkssykehuset– samme kompetanse uansett dør inn



Fremtidens akuttmottak er neppe på sykehus



Psykisk helsevern



Dingzer



Til deg som bruker Freestyle Libre 2.

En sensor er ment å vare i 14 dager. Vi får mange meldinger 

om at de i praksis varer kortere. Det kan være mange grunner 

til dette, og vi trenger din hjelp til å  forstå hva som skjer i 

praksis.

Dersom din sensor slutter å virke før det er gått 14 dager vil 

vi gjerne vite hvorfor. 

For å registrere dette ber vi deg

1. Ta vare på lokket fra sensoren når du starter en ny.

2. Dersom det slutter å virke for tidlig: lim inn lokket på 

skjemaet på enste side og kryss av hvorfor den sluttet å 

virke.

3. Ta med skjema til oss eller send den inn via......

Lokk fra 

sensor limes 

her hvis den 

avsluttet før 

14 dager

Hvor mange dager varte 

sensor .............

Hva skjedde:

< Falt av av seg selv

< Dratt av ved uhell 

< Sluttet å virke uten 

grunn

< Feilmelding

.................................

.................................

Lokk fra 

sensor limes 

her hvis den 

avsluttet før 

14 dager

Hvor mange dager varte 

sensor .............

Hva skjedde:

< Falt av av seg selv

< Dratt av ved uhell

< Sluttet å virke uten 

grunn

< Feilmelding

.................................

.................................
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14 dager
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grunn
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.................................

.................................
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avsluttet før 
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Andreas.moan@helse-sorost.no





Tenk større om hjemmesykehus

I.G.Ponton. Masteroppgave HiOA 2017



Valencia – La Fe hjemmesykehus

170 senger

4avdelinger: generell, pediatri, psykisk helse og rehabilitering

10 leger, 2 pediatere, 1 psykiater, 1 psykolog, 1 fysioterapeut, 1 
sosialarbeider, 25 sykepleiere + administrativt personale

telemedisin

Behandlet 5000 pasienter i 2014

Hjemmesykehus på spansk



Samarbeid om de som trenger det mest

5%=50%

2



Integrerte helsetjenester – å ta 
bedre vare på de som trenger 
det mest

Integrated healthcare – looking
after the patients who needs us
most

Fra diagnosebasert tilnærming til

HVA ER VIKTIG FOR DEG?



Valencia



• Kan oversettes til 26% reduksjon i alle 
innleggelser i Helse Sør-Øst

Akuttinnleggelser redusert med 77%



Pasientsentrert helsetjenesteteam UNN

10% reduksjon i innleggelser første år

40% reduksjon i mortalitet



Det vakreste: de ventet ikke på ……..



Pasientsentrert helsetjenesteteam

Sykehuslege
Farmasøyt

Ergo/fysio
Hjemmesykepleie

Fastlege
Pasientkoordinator,

sykepleier bydel

Pasientkoordinator,

sykepleier sykehus

Pasient



• Samarbeid på kryss og på tvers

• Forstå andres perspektiv

• Fleksibel oppgaveløsning

• Ny arbeidsmåte=ny teknologi

• Arenafleksibilitet

Gjennomgangstema
Fra parter til partnere




