
    

eHelse 2016 

 
Refleksjoner rundt Guros historie fra en sykepleier 

Ove Nordstokke 
26.04.16 



• Sykepleier  

• Intensivsykepleier 

• Hovedfag i sykepleievitenskap 

– Klagesensor på sykepleieutdanningen (UiS) 

• Prosjektleder 

– Arbeidet mye med PLO-meldinger/IKT-prosjekter 

• Prosjektleder for IKT i nytt sykehus i Stavanger 

Hvem er jeg? 



• Pasienters opplevelse av å bli strøket i fra operasjonsprogrammet 

 

Hovedfagsoppgaven 

Sentralt funn er de individuelle forskjellene 
 
Hvert liv er unikt, og derfor vil opplevelsen være unik  
– jeg er den opplevelsen jeg har  
– man kan ikke plassere alle inn i et skjema  
– opplevelsen har med den enkelte sin situasjon å gjøre. 
 
Opplevelser er situasjonsspesifikke  og skuffelse over  
å bli strøket berører følelsene.  
De følelsesmessige reaksjonene varierer i fra å være knust  
og tom til aksept av de faktiske forhold 
 
Gjennom å ta pasientene på alvor og møte behovet for  
informasjon, kan helsepersonell gjøre verden mer begripelig  
og forståelig for pasientene. Dermed blir hverdagen mer 
håndterbar og meningsfull. 



•  - nå er det mye bedre for barn og foreldre på sykehus 

Kultur 



 

• Kun enerom 

 

• Hva betyr det for  

 kulturen? 

Nytt sykehus – gir unike muligheter 



Patientslikeme.com 



Kompetanse 



Konfidensialitet 

• Hvem trenger å vite hva? 



Samhandling 

Kommunikasjon 

«En velfungerende helhetlig elektronisk 
informasjonsutveksling 
bidrar til bedre informasjonsflyt som sikrer at 
pasienter får rett 
behandling, på rett sted, til rett tid» 



 

• God samhandling er en  

 forutsetning for god kontinuitet 

 

 

Kontinuitet 



• Ny teknologi koblet på gamle arbeidsprosesser fører 

ikke nødvendigvis til bedre resultater 

 

• Vi må arbeide på nye måter 

 

Nye e-helseløsninger 



Vi trenger gode ledere 



Fremtidens sykehus 

• Ventetid som ikke er medisinsk begrunnet er borte 

• Du slipper å gi samme informasjon flere ganger 

• Informasjon er tilgjengelig for de som trenger det 

• Du er med på viktige beslutninger om egen helse 

• Du er forberedt når du kommer til sykehuset 

• Du er spurt om når det passer 

 

• (fra nasjonal sykehusplan) 



Takk for meg 


