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- hva må vi lære?
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2035 = 2019 + 16

2019 -16=2003



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





Hva må vi lære

• Å lære

• Å tenke på kryss og på tvers

• At nesten ingen løser noe av 
betydning alene

• Å samarbeide 

• Å tenke oss inn i den andres sted

• Å bli mer utadvendte



Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035
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 arbeidsmåter og bedre bruk av teknologi
1



Først at, så hvor
Arenafleksibilitet Dette må vi lære…..



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



Sykehus i nettverk



Flytte pasient eller flyttte kompetanse?

Dette må vi lære…..



Dette må vi lære…..



Psykisk helsevern
Dette må vi lære…..



Hjemmesykehus



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



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?



5%=50%





Valencia



Akuttinnleggelser redusert med 77%



Pasientsentrert helsetjenesteteam UNN

10% reduksjon i innleggeser første pr
40% reduksjon i mortalitet



Pasientsentrert helsetjenesteteam

Sykehuslege
Farmasøyt

Ergo/fysio
Hjemmesykepleie

Fastlege
Pasientkoordinator,
sykepleier bydel

Pasientkoordinator,
sykepleier sykehus

Pasient



Utskriving er møteplass med potensial Dette må vi lære…..



Dette må vi lære…..



Hva må vi lære

• Å lære

• Å tenke på kryss og på tvers

• At nesten ingen løser noe av 
betydning alene

• Å samarbeide 

• Å tenke oss inn i den andres sted

• Å bli mer utadvendte





Pasientens følgeskjema
• Felles observasjonsskjema som 

er basert på tidlig 

oppdagelse av livstruende 

tilstand (NEWS)

Enkel løsning
Egne felt for ulike ledd, 
som f.eks hjemmetjeneste og legevakt

To formål:
Få opp bevisstheten om registrering av 
vitalparametre hos alle pasienter med akutt 
sykdom
Informasjon som følger pasienten gjennom 
hele forløpet
Kommunikasjonskvalitet



Hvordan få tilgang:
• Laste ned fra App Store (iphone/iPad)
• Laste ned fra Google Play (Android)
• Hente ned web adresse på PC/telefon/lesebrett 

https://sthf.soludyne.net/mobile.htm (vil senere bli akuttkjeden.no)

APP

https://sthf.soludyne.net/mobile.htm



