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Rammeverk

• Innovasjon må støtte kjerneprosessene der
verdiskapningen skjer

• Hva er verdiskapningen I helsetjenesten?
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Forskjellige pasientgrupper har forskjellige behov. 

• Personer utenfor helsetjenesten har behov for tjenester som bidrar til 
at man holder seg frisk lengst mulig, og behov for veiledning i 
spørsmål om når de bør oppsøke helsetjenesten. 

• Personer som har forutsigbare og kortvarige tilstander trenger en 
plan for diagnostisering og behandling i tråd med pasientens ønsker. 

• Pasientene som har komplekse og langvarige behov. Disse forløpene 
preges i dag av re-aktive og kortsiktige løsninger. 
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Medinnflytelse

Tilgjengelighet

Fokus på individet

Sammenheng
Helhet

Større enheter

Spesialisering

Flere overganger

Standardiserete forløp 

Fokus på sykdommer
Fokus verdikjeden 

• kapasitetsutnyttelse

• skalafordeler

Valgmulighet

Færre enheter

Pasientens
Ønsker/behov

Sykehusenes 
struktur

Fokus verdinettverket

• struktur og forbindelser

• interaksjon og samproduksjon



• Proaktivt
• Forebygging
• Personlig
• Bio, adferd, psyk. sosial data

samlet i og rundt kroppen
• Compliance: Tilpasset pleie og sosial støtte, 

e-læring

• Reaktiv
• Reduksjonistisk
• Periodisk, 15 min us
• Populasjonsbasert
• Biologiske data i en kunstig setting
• Compliance: brosjyre, webside

Pasientens
Ønsker/behov

Sykehusenes 
struktur



Pasienter med komplekse og langvarige behov: 

• De 10% av pasientene som har komplekse og langvarige behov bruker 2/3 
av de totale ressursene. 

• Disse forløpene preges i dag av re-aktive og kortsiktige løsninger. 
Standardiserte forløp er i liten grad nyttig for denne gruppen, forløpene 
må i mye større grad skreddersys i samarbeid med pasienten. 

• Vi trenger løsninger for å identifisere denne pasientgruppen og møte 
behovene deres på en proaktiv, planlagt og effektiv måte. 
• pasientsentrert, 
• koordinert, proaktiv og planlagt, 
• tilbyr ett kontaktpunkt for pasienter med komplekse og langvarige behov, 
• støtter multi-profesjonelle team
• en lærende helsetjeneste. .
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Chronic Care Model - CCM

10Wagner Journal of Nursing Care Quality 2002;16(2):67-80.







Personer som har forutsigbare og 
kortvarige tilstander trenger en plan for 
diagnostisering og behandling i tråd med 
pasientens ønsker. 
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Telemedisin må integreres med 
arbeidsprosessene  

Blod i urin (Hematuri)

 Urografi

 Cystoscopi (polikl.)

Lab , utr. hematuri

Frist : 2 (6) uker



SYKEHUS

PRIMÆRHELSETJENESTEN

PASIENTER

DIPS ARENA



Personer utenfor helsetjenesten har behov for 
tjenester som bidrar til at man holder seg frisk 
lengst mulig, og behov for veiledning i spørsmål 
om når de bør oppsøke helsetjenesten. 
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Elektronisk innsyn i egen journal
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• 76% ønsket journalen elektronisk, 87 % vil 
dele den med andre

• De fleste ønsket sin journal for å lære mer 
og få bedre oversikt over egen sykdom og 
behandling.

1Forstudie 2011-12 (Sørensen, Kummervold: Innsyn i journal: 
Omfang, bruk og deling. NST-rapport 03/2012)



Mobil teknologi for selvhjelp innen Diabetes



Verdiskapning og innovasjon i Pasientens helsetjeneste

• Pasienten i fokus

• IKT for diagnostisering og behandling av forutsigbare og kortvarige tilstander. 

• IKT for pasientene som har komplekse og langvarige behov. 

• IKT som bidrar til at man holder seg frisk lengst mulig

• Pasientens fokus

• Hva feiler det meg

• Gjør noe med det

• Hjelp meg å holde meg frisk
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"We need to do things differently. We need 
radically transform the way we deliver services. 
Innovation is the way – the only way – we can 
meet this challenges. Innovation must become 
core business for the NHS." 

Sir David Nicholson, Chief Executive of the NHS in England 


