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Utvikle, teste og nyttiggjøre nye løsninger som 

setter pasienten i stand til å ta styring over egen 

helse og behandling, løser morgendagens behov 

– og bidrar til vekst i helsenæringen

Teknologi og tjenester hånd i hånd



C3 partnere
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Forskningspartnere
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Barn, voksen og eldre i sykehus hjemme

Mental helse med nye øyne

Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov

Sikker og lett tilgjengelig IKT

Jeg kan gjøre mer selv
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Fem tematiske områder



Digital tsunami på vei…

HELSEVESENET

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivjsnp7_zOAhXKFCwKHcgrAKIQjRwIBw&url=http://www.mitaliblog.com/2016/03/mind-gap-questions-about-power-for.html&bvm=bv.131783435,d.bGg&psig=AFQjCNE6xEKZ6Q_iAH8z2TN-PtD7wWZTqw&ust=1473324542702553


Morgendagens pasienter kommuniserer annerledes i dag

Er vi forberedt?



Det digitale paradoks…

Når livet styres av 

persontilpasset feed på mobil …og jakt med virtuell ball



Samtidig som vi bokstavelig talt 

ikke kommer på nett på jobben…



Mens vi venter på Godot…



Vi kan forbedre tjenestene med liten innsats



Raskere en enklere kommunikasjon



Vi får ikke sendt bilder og informasjon videre -

helsetjenesten holder liv i Posten Norge og   

taxi-næringen...

- mellom tjenestenivåer



Ildsjelder og gode ideer 

må foredles



VI trenger anonymisert, personvernsikkert og brukervennlig testmiljø. 

Det vil gjøre det mulig for ny  teknologi å kommunisere med eksisterende tungvekts-
systemer. 

•Helsepolitisk forståelse 
•Innovasjonspartnerskap

Vi må rigge oss for å teste ut og ta i bruk 



For å skaffe kunnskap om hvordan vi best skal ta i bruk, dele og spre nye 

helsetjenester  må vi kunne teste ut ny digital diagnostikk, behandlings- og 

kommunikasjonsløsninger

… og samtidig huske at dagens digitale systemer vil ikke se slik ut om noen få år

Digitalt dilemma



Hjelp meg det haster!

«Hjelp meg, det haster!»

Digitale verktøy som integrert del av 
pasientbehandlingen ved alvorlig psykisk 
sykdom.









-Implementering av tjeneste 

for alvorlig psykisk syke 
(Hjelp meg, det haster)

-App for behandlingsforløp





Sømløs digital og analog – treningsvilje må til



Testplattformplattform for IKT
Norge mangler fortsatt digital infrastruktur for innovasjon for IT og programvare.
Vi må ha en testplattform som gir støtte for det nye – ikke bare for ren testing, men  
slik at det går an å kople seg opp mot eksisterende systemer*. Først da blir det mulig å 
videreutvikle og implementere. 
* DIPS, Gerica, Helse-Norges programmeringsgrensesnitt m.fl.

VI må gjøre det 
mulig å utvikle og 
teste nye tjenester 
- samtidig med 
digital fornying 

… og en samspillarena



Drømmen i en komplisert helsetjeneste - knirkefri utvekslinger. Teknologi, 

digitalisering og nye tjenester skal gå hånd i hånd – er du med?
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