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Fremtidens teknologi er her, 
lær av dem som har tatt den 
i bruk!
Lill Ann Bråthen
CEO Imatis AS

AUSTRALIA

En helsemedarbeiders hverdag 
i et høyteknologisk samfunn
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Digital ward

IMATIS Visi
avdelingstavle

IMATIS Mobilix
dørdisplay

IMATIS Mobilix
smarttelefon

…det digitale sykehus…

IMATIS Cloud

EHR EHR EHR EHR
Ward

Flow coordinator

Multidiciplinary TeamManagement meeting

General Practitioner

Patient
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Nye Nordlandssykehuset
Fra kontrakt til drift på åtte uker 

«Innføringen av selvinnsjekk er et ledd i arbeidet vi gjør for å kunne tilby våre pasienter et så effektivt og 
godt spesialisthelsetilbud som mulig»                                            Adm. direktør i Nordlandssykehuset Paul Martin Strand
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Innovasjon

..en ny og bedre løsning, som er så god at folk 
vil ta den i bruk

Stig Roar Wigestrand PhD improvisasjon

Tjenesteinnovasjon

Fleksibel teknologi skaper selvkorrigerende adferd

Effektivisering av tjenester

Tjenesteinnovasjon
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Hvordan lykkes med integrasjon mellom ny teknologi og 
leveranse av dagens og fremtidens helsetjenester?

1. Fleksibel, intuitiv og brukervennlig teknologi

2. Penger til å kjøpe – ikke bare forske

3. Brukere og ledere som er involvert og engasjert på alle nivå 

4. Kollektiv lyst til å prøve, feile, korrigere og se nye 

bruksområder 

Elektroniske tavler på nytt Østfoldsykehus

«Før brukte vi 

morgenmøtene våre på å 

snakke om gårsdagen. Nå 

står det meste i tavlen, så nå 

bruker vi tiden til å se 

fremover» 
Lars Ahgnell, seksjonsleder ungdomspsykiatrisk seksjon 

Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad

«Gir godt pasientoverblikk»

«Gjør arbeidsdagen mer oversiktlig»
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Region Sjælland – klinisk overblikk og klinisk 
kommunikasjon 

Forskningsprosjekt med følgende mål:

”På et veldokumenteret grundlag, at 
forbedre klinikernes overblik i relation 
til de daglige arbejdsopgaver omkring 
patienterne”

Utviklingen er drevet av klinikere og 
sluttbrukere i samarbeid med Imatis 
som leverandør

Løsningen testes i stor skala i drift i en 
hektisk hverdag

Løsningen er fleksibel og justeres 
underveis

Leverandør og klinikere møtes jevnlig 
for å evaluere løsningen og planlegge 
ny funksjonalitet

Akuttelefon i Region Sjælland (televisitasjon)
Eksempel på nytt bruksområde

Når skaden er sket

… ring altid først !
Akuttelefonen

Besøg på 

akutafdelingen

Automat

Check-in

Akuttelefonen Check-in Behandling på akutafdelingen
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«Sms’er giver besked om ventetid på akutmodtagelse»
Eksempel på nytt bruksområde

Hvilke effekter har de fått ut av samarbeidet?

• Mer varme hender; sykepleierne har 44 minutter mer tid per skift
• Legene har kapasitet til å behandle flere pasienter
• Forebygger ventetid
• Forebygger avlysning av operasjoner
• Lettere tilgang til data gjør det mulig for personalet å informere pasienter og 

pårørende på en bedre måte om sykehusforløpet
• Bedre oversikt over status og sanntidsinformasjon gir 

– grunnlag for raskere og bedre beslutninger
– bedre (pasient)sikkerhet
– begrenser «tidstyver» så som omfanget av interne telefonsamtaler

Akuttelefonen
• I løpet av noen få måneder hadde de redusert inngangen til akuttavdelingen 

med 25%
• Etter ytteligere noen måneder ble antall akuttavdelinger redusert fra 6 til 4
• Utprøver nå SMS til pasientene om ventetid på aktuttavdelingen ved Køge 

Sykehus
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Fortsatt videreutvikling ut 2017

«Jeg er sikker på, at 
især yngre læger vil 
kunne se store 
perspektiver i 
forskning, der 
målrettet går efter at 
udnytte vores knappe 
ressourcer bedst 
muligt”  
vicedirektør Henrik Louw Møller ved 
Nykøbing Sykehus

Kommune  - Trondheim
Sykehus - St. Olavs Hospital
Forskningsinstitusjon - Sintef
Privat næringsliv - Imatis

Innovasjonsprosjekt offentlig sektor – Helsa Mi
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Helse@hjemme

• Helse @hjemme  prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle et nytt pasientforløp 

for oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter etter utskrivelse fra sykehus, med 

støtte av velferdsteknologi. Partnere Helse Stavanger HF, Imatis og SINTEF

• Arbeidet bygger på erfaringene fra det tidligere KOLS-koffertprosjektet i Helse Stavanger. 

Prosjektet skal føre til økt livskvalitet for pasientene, færre innlegginger på sykehus og 

færre liggedøgn per sykehusopphold

• Den tekniske løsningen; en portalløsning som kjøres som en skybasert tjeneste i "Microsoft 

Azure". Her blir også data lagret. Pasienten har Windows nettbrett og "pulsoksymeter" 

hjemme. Data  overføres trådløst fra pulsoksymeter og pasienten kommuniserer direkte 

over video med sykepleier på Stavanger universitetssykehus. (WebRTC)

Pasientens erfaring…

«Det er grunnet dette tilbudet at jeg kan være 
hjemme , de følger med meg og veileder meg slik at 

jeg skal klare meg best mulig»
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Kommunal tekniker

Setter opp utstyr hos pasient

Kommunikasjon med Telemedisinsk sentral

Hos pasienten

Plug & play

Videosamtale

Puls og SpO2
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På sykehuset

Oversikt

Kommunikasjon med 
kommunal tekniker

Planlegger oppfølging

Registreringer fra samtale

Datafangst pulsoksymetri

Videokommunikasjon

Skalerbart!

Én plattform

Alle typer inndata

Flere pasientgrupper

Informasjonsdeling
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Brukeropplevelser Helsa Mi / Helse@hjemme

«Jeg har ikke nok pust til å komme meg til 
legen. Sykepleieren på skjermen vet hvordan jeg 
skal forholde meg, og hva jeg må gjøre for å få 
det bedre - og det beste; jeg får hjelpen rett 
hjem i stua» bruker  i Stavanger

«Jeg har KOLS. Før følte jeg meg oppspist av 
sykdommen. Nå spiller livet mitt hovedrollen i 
hverdagen» bruker  i Stavanger

«Appen er min trygghet på grunn av helsa mi i 
hverdagen. Det gir en trygghet at helsepersonell 
ringer opp» bruker i Trondheim

Forskningsprosjektet

«Teknologistøtte i sykehjem»

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til forbedring av den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom å etablere 

helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på 

sykehjem og deres hjelpepersonell. 

Prosjekteiere: Bærum Kommune, Oslo Kommune, Skien Kommune og Lørenskog kommune
Teknologi: Imatis
Støtte fra: Regionalt Forskningsfond
Forskningspartner: SINTEF
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Behovet
Lørenskog Kommune

• Oversikt over korttidspasienter

• Styrke informasjonsflyt
– melding fra/til bestillerkontor
– pasientens primære kontaktpersoner
– Hjemmetjeneste
– Fysioterapi
– Ergoterapi
– Rengjøring og klargjøring av rom
– Melding om diette
– Melding til resepsjon ved telefoner/besøkende
– Informasjon om smitte uten å merke dører

• Bedre oversikt over arbeidsoppgaver og rutiner  

hos pasientene
– fjerne doble systemer
– redusere muntlige beskjeder
– redusere unødvendig tidsbruk og dobbeltføring
– alle har samme informasjon
– sjekkliste for mottakelse og utskriving

Kilde: Arnfinn Gisleberg, institusjonsleder Lørenskog Sykehjem

Løsning «FLYT»

Kilde: Arnfinn Gisleberg, institusjonsleder Lørenskog Sykehjem
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Hvilke effekter  har de fått ut av samarbeidet?

Generelt

• Fungerte fint å avslutte tidligere tungvinte systemer og rutiner!

• Vi kan endelig styre verktøyet - lett å endre hva kolonnene  skal inneholde

• Lett å innlemme flere avdelinger

• Fungerer fint å bruke skjermen i tverrfaglige møter

Erfaringer «venterom»

• Oversikt over internt behov for flytting «Planlagt flytting internt» for 

pasienter som venter på plass i annen avdeling
– Pasientene blir forberedt
– Bedre kvalitet ved overflytting
– Alle har samme informasjon i sanntid
– Pasientflyt og flåtestyring av rom er ikke personavhengig

Kilde: Arnfinn Gisleberg, institusjonsleder Lørenskog Sykehjem

Samhandling og oppgavestøtte Kommunal Akutt 
Døgnenhet - SamKAD

Det skal etableres en felles logistikk- og 

kommunikasjonsplattform som skal ivareta behovene for 

effektiv pasientflyt ut, inn og mellom KAD-avdelingene, 

observasjonspost, legevakt Aker og Allmennlegevakten. 

Samarbeidsprosjekt FOU mellom SINTEF, Imatis, AMIS, Høgskolen i Oslo og Akershus, samt 
Asker og Bærum legevakt. 

Prosjektet utføres ved KAD og legevakten i Oslo
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Pilot whiteboard på KAD

Oppsummering erfaringer så langt

• Ansatte er fornøyde og entusiastiske 

• Forbedret kvalitet på viktig informasjon gjennom pasientforløpet 

internt på avdelingene og på tvers 

• Effektivisert informasjonsoverføring spesielt i vaktskiftene 

• Gir rakt oversikt for de som skal til ressursallokering mellom 

enhetene 

• Lett å få oversikt over ulike tiltak i pasientforløpet 

• Lett å finne hvem har ansvar for hvilke pasienter 

• Beskjeder blir lettere fulgt opp 

• Sjekkliste av gitt informasjon ved innkomst og ved utreise 
Kilde: Prosjektleder Marit Røed Halvorsen 
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www.imatis.com

Thank You

Lill-Ann Bråthen

CEO

+47 930 55 044

lab@Imatis.com

Takk for meg!


