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eHealth is an emerging field in the intersection of medical informatics,
public health and business, referring to health services and information
delivered or enhanced through the internet and related technologies

DEFINITION OF EHEALTH
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“eHealth (Electronic Health) is
integrating all information and

knowledge sources involved in the
delivery of healthcare via information

technology-based systems.

This includes citizens and their records,
caregivers and their systems, monitoring
devices and sensors, management and

administrative functions. It is a fully
integrated digital ‘supply chain’ and

involves high levels of automation and
information sharing”

Definition



There are an increased demand and costs of Healthcare and a rapid
development of new technologies and digitalization

GLOBAL TRENDS IN HEALTHCARE
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EHealth

Sociocultural
• Expectations from citizens
• Shift in patient role (awareness

and responsibility for own health,
self-service and transparency)

Demographic
• Aging population
• Chronic diseases
• Mobility

Political
• Reforms
• Collaboration & research
• Patient safety & Quality

Technological
• Digitalization/innovation
• Social media/Internet
• Mobile health/Remote Care
• "Big Data"
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eHealth when applied  effectively - delivers more personalised
‘citizen-centric’ healthcare, which is more targeted, effective and
efficient

“eHealth ecosystem”Global trends in healthcareEYs defenition of eHealth

THE “EHEALTH ECOSYSTEM”

The Citizen’s Health Data
• The citizen’s health data origins from the

citizen her self, through e.g. medical devices,
sensors, apps or smart house technology

• The data flows across all parts of the eHealth
ecosystem

Enabling products
• Health data is being measured, processed,

saved and distributed by diverse products
• Manufacturers and suppliers apply medical

devices, applications, sensors, and other
technology to the eHealth ecosystem

Infrastructure
• Health data is being distributed and shared

through infrastructure
• Providers of telecommunication services,

private and government owned, play a vital
role in the ecosystem

Recipients of health data
• Health data is being distributed to various

recipients in the ecosystem. The receiving
parties analyses, processes, saves or
redistributes information to other parties

• Heart Rate
• Blood pressure
• Blood sugar
• Sleep & Nutrition

• Sensors
• Med. equipment
• Clinical Applications
• Mobile devices
• Apps

• Telecommunication
providers

• Norsk Helsenett
• Fiber
• Wi-Fi

• Hospitals
• General practitioner
• Family
• Your self



Health reimagined
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http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-
environment/ey-megatrends-that-will-shape-our-

future-7-health-reimagined



Vi bruker en velprøvd metode for løse utfordringene
- hvordan skal vi få menneskene til å henge med i
teknologiutviklingen?

Prosesser og
infrastruktur

• En pasientorientering som preger
våre aktiviteter og beslutninger, og som
er i takt med strategien om hva og
hvordan vi skal levere pasientverdi

• En systematisk tilnærming til
problemløsning hvor alle ansatte
driver med forbedringsarbeid hver dag

• Enkle, standardiserte og fleksible
prosesser hvor teknologi og
infrastruktur understøtter prosessene

• En helhetlig ledelsesfilosofi basert på
respekt og langsiktighet

Ledelse og
organisering

Holdninger
og atferd

Pasientbehov
og strategi Pasientverdi

Lean er en måte å tenke på, en måte å jobbe på og en måte å forbedre måten å jobbe på
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Hva er Lean? – En definisjon

Philo-
sophy

People

Process

Problemsolving

► Konstant fokus på hensikten som er å skape verdier for pasienten og verdi er definert fra
pasientens ståsted (pasientperspektivet)

► Langsiktighet og helhetlig tenking

► Respekt for pasienter, pårørende, ansatte, nettverk og andre interessenter, deres behov
og deres oppfatninger

► Samtidig utfordre alle til å gjøre det bedre

► Utvikle ledere og ansatte som forstår og lever filosofien ut i praksis

► Systematisk problemløsning gjennom forsiktig praktisk utprøving og evidence baserte
beslutninger

► Team basert problemløsning på lavest mulig nivå

► Fjerning av rotårsaker og ikke bare symptomer

► Læring gjennom standardisering, korte feedback sløyfer, evaluering og refleksjon

► Forståelse av komplekse dynamiske adaptive service leveransesystemer

► Den ideelle tjenesten: 1) virkningsfull og basert på reelt behov, 2), trygg og sikker, 3)
pasientfokusert og tilpasset den enkelte, 4) i rett tid, 5) effektiv og uten sløsing og 6)
rettferdig og tilgjengelig

► Kontinuerlig flyt, trekk basert, tilpasset kapasitet, gjøre ting riktig første gang, eliminer
sløsing og standardiserte arbeidsprosesser
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En måte å gjøre ting på og en måte å forbedre måten man gjør ting på - samtidig



Fra optimalisering av ressursbruk og kostnader til flyt og
pasientfokus
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Siloer og ineffektiv ressursbruk

Kontinuerlig flyt



Teknologiskandale?
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Antall fristbrudd

Antall fristbrudd ble redusert med totalt 98%

Det har siden sommeren 2010 vært sterkt fokus på å
ta ned fristbruddene. Det holdes egne møter med
fokus på dette hver uke, og alle seksjonsoverleger får
status rundt sin situasjon nå og 4 uker frem i tid

Økt kapasitet i poliklinikken har gjort det enklere å
sikre at man får gitt time før frist uten behov for
ekstrainnsats

Redusert andel fristpasienter i urologi har redusert
andel potensielle fristbrudd

Bruk av markedsplass over ledige poliklinikktimer i
normaltid gjør at man ved behov for å ta unna
potensielle fristbrudd kan sette inn ressurser i
normaltid, og dermed reduseres kostnadene for
avdelingen

Redusert antall fristbrudd betyr bedre
pasientbehandling

Kilde: Fristbrudd fra rapport D-5945 i DIPS, uke  31 /10–
14./11  Uke 34, 35 og 43 mangler og er
her reprodusert på snitt, mens uke 51-2 er utelatt

-98%

-92%
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Ikke spesielt avansert teknologi
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Faktiske og potensielle fristbrudd gjennomgås i det ukentlige driftmøte

Den visuelle fremstillingen gir god oversikt over dato fristbruddene kommer, hvilken
seksjon som er ansvarlig og om det er potensielle fristbrudd grunnet ikke gitt time, eller
om det er gitt time etter frist

Potensielle fristbrudd sees opp mot ledige timer i perioden for å se potensialet for å
rydde i dette innen planlagt konsultasjonstid

Det er seksjonsoverleges ansvar å kontakte avdelingssykepleier og sin sekretær for å
prøve å finne en løsning for å unngå fristbrudd. Dette skal gjøres senest dagen etter
driftsmøtet



Tre kjennetegn ved «Lean – ledelse»
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Litt mer avansert og brukervennlig teknologi

Side 13



Teknologi som man er vant til
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Fra en verden til en annen
- er vi for trege med teknologiutviklingen i helsesektoren?
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http://pdadb.net/index.php?m=gallery&photo=
apple_ipad_mini_2_smart_gallery_black_case_blue.jpg

http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=1220&
view=1&c=palm_tungsten_t3
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