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Vi bygger for pasientens helsetjeneste
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«… bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og 
ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.»



Sykehusprosjekter SB HF 

Idefase Hammerfest

KS Konseptfase Samisk helsepark Karasjok

Framskriving til utviklingsplan UNN

Bygningsmessig utviklingsplan UNN

Idefase psykisk helsevern og rus, UNN

Revidering planer øyeavdeling, NLSH Bodø

Idefase Helgelandssykehuset

Konseptfase RSA, OUS

Konseptfase RSA, St. Olavs Hospital

Prosjektinnramming OUS; Gaustad, Aker, Ullevål

Konseptfase Radium, OUS
Revidering konseptfase, 
forprosjekt Førde

Framskriving utviklingsplan Sørlandet

Framskriving utviklingsplan 
Helse Midt-Norge

Arealplan, UNN Breivika

Revidering konseptfase
DMS Brønnøysund

Prehospitale tjenester, ambulanse, 
Helgelandssykehuset

Ide-/konseptfase klinikkbygg, stråleterapi, Sykehuset Telemark

Konseptfase Narvik

Konseptfase Hammerfest

Konseptfase psykisk helsevern og rus, UNN

Konseptfase kombinasjonsbygg Namsos Nasjonale prosjekter som 
Proton-senter og helipads
for nye helikoptre.

Forprosjekt Stavanger 
Universitetssykehus

Forprosjekt Fonna, Haugesund

Forprosjekt Nordmøre og Romsdal

Forprosjekt bygg for psykisk helse, Sørlandet



Nå noen eksempler på teknologitrender!

først mine tre favoritter…
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3D Bioprintere
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3D Bioprintere
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Tricorder, Dr McCoy, Star Trek

Personlig MTU
Velferdsteknologi
Personlig dingser
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Personlig MTU
Oximeter
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Nanoteknologi og nanomedisin
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VIDEOSNUTT PÅ 90 SEKUNDER
HVOR MANGE TEKNOLOGITRENDER ER OMTALT?

(Finnes på Youtube)

TEKNOLOGITRENDER 
MED RELEVANS FOR 

PLANLEGGING AV SYKEHUSPROSJEKTER



STRATEGISK TEKNOLOGINOTAT

TEKNOLOGIUTVIKLINGENS KONSEKVENSER FOR 
LANGTIDSPLANLEGGING AV SYKEHUSPROSJEKTER

•Hvor kan pasienten behandles i fremtiden? 
•Hva kan påvirke behandlingstiden og på hvilke måter?
•Hvilken kapasitet trengs og hvor?
•Hvilke konsekvenser kan det være for arealene i sykehus? 
➢Sengeplasser, poliklinikk, behandlingsareal



Oppbygging

Teknologisk trend 
beskrivelse

Sannsynlige 
konsekvenser av 
trenden

Eksempelcase

Visualisert skala



Digital samhandling i sanntid
Alt utstyr vil leveres med mulighet for VK 



3. TEKNOLOGISKE TRENDER MELLOM SYKEHUS OG PRIMÆRHELSETJENESTE / PASIENT

DIGITALE SAMHANDLINGSLØSNINGER MELLOM SYKEHUS OG 
PRIMÆRLEGE
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DELING AV FELLES DATA



2. TEKNOLOGISKE HOVEDTRENDER MELLOM SYKEHUS OG LMS/DMS/DPS, KOMMUNAL HELSE & OMSORG SAMT PREHOSPITAL

DIGITALE SAMHANDLINGSLØSNINGER

Teknologitrend: Enklere, raskere og bedre digitale samhandlingsløsninger. Konferanseløsninger med lyd, bilde og video blir stadig mer vanlig i vanlig arbeidsliv.  Første versjon av Skype for Business er 
del av MS Office, og slike løsninger blir stadig enklere i bruk. Dette gir muligheter for virtuelle konsultasjoner/diagnostisering/avklaringer opp mot spesialist. 

Høyteknologisk medisinsk teknisk utstyr av god kvalitet gjøres mer tilgjengelig ut hos DMS/LMS/DPS. Medisinsk teknisk utstyr og sensorer kommunisere direkte fra DMS/LMS med IT løsninger 
integrert nærmeste klinikk. 

Bilde, lyd og data fra sensorer i sanntid fra LMS/DMS/DPS til klinikk. Fjernovervåkning desentralt fra spesialist ved klinikk. Enklere tilgang til spesialist for bistand/vurdering/avklaring.  

Trend år mot 2040: Virtuelle 3D konsultasjoner i meget høy kvalitet og oppløsning. Digitale virtuelle møter dagligdags og naturlig. Digitale virtuelle samhandlingsløsninger blir av bedre diagnostisk 
kvalitet med innebygd beslutningsstøtte, bildeanalyse og zoom-muligheter. 

Avansert høyteknologisk medisinsk teknisk utstyr utbredt på LMS/DMS/DPS automatisk integrert med felles IT løsninger.  Helsesensorer naturlig del av datainnsamling, diagnostisering og overvåkning 
i samspill mellom LMS/DMS/DPS, klinikk og kommunal helse- og omsorgstjenesten. 

Konsekvenser av trenden: Langt større samhandling mellom LMS/DMS/DPS og klinikk. Enklere og raskere å involvere spesialist i lokal diagnostikk og konsultasjon. Behovet for ekspertise reduseres 
lokalt. Mulighet for rask spesialistvurdering/direkte rådgivning for å vurdere henvisning eller ikke, og dermed spare pasient for venting og reiser. Dette er i tråd med Samhandlingsreformen, blant 
annet tilrettelegger Str prop 9 for takster ved digital bruk. Pasienter kan håndteres desentralisert i større grad enn i dag gjennom utvikling av gode LMS/DMS/DPS.

Bildediagnostikk av høy kvalitet vil redusere behovet for at pasient henvises/reiser til klinikk ved at pasientene i størst mulig grad diagnostiseres lokalt. Spesialist ved klinikk fjernanalyserer data og 
bilder og kan eventuelt gjennomføre en virtuell konsultasjon. 

Automatisk datafangst fra medisinsk teknisk utstyr og sensorer vil effektivisere manuell avlesning/overvåkning.

Behandlingstid kan reduseres betraktelig i flere pasientforløp, med betydelig besparelse både i tid og økonomi for pasienter/samfunnet. Vekst i desentralisert poliklinikk/diagnostikk. Redusert behov 
for sengeareal klinikk.  

Konsekvenser år mot 2040: Helhetlig helsetjeneste med større desentralisert aktivitetsnivå. Langt mindre behov for å forflytte pasienter til klinikk. Diagnostisering og behandling så nært pasienten 
som mulig. Redusert behov for sentralisert bygningsareal. 

NØYTRALT DESENTRALISERINGSENTRALISERING

5-10 år

År 2040

Hvor 
håndteres 
pasienten

NÅTID KORTERELENGRE

5-10 år

År 2040

Behandlings-
tid

NÅTID ØKT BEHOVREDUSERT BEHOV

5-10 år

År 2040

Senger/
døgnplasser

Påvirkning areal:

Poliklinikk/dag
behandling

Behandlings-
areal

5-10 år

År 2040

5-10 år

År 2040

Kilde: The Wall Street Journal, Interactive Video Helps Patients Get Access to Medical Specialists

“Thanks to a video connection between a local clinic and an 
urban hospital both owned by Mercy, the big Catholic health 
system, Ms. Stroot has regular virtual appointments with a 
specialist at the Mercy Clinic Headache Center without 
making the 100-mile trip to St. Louis.”
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3. TEKNOLOGISKE TRENDER MELLOM SYKEHUS OG PRIMÆRHELSETJENESTE / PASIENT

DIGITALE SAMHANDLINGSLØSNINGER MELLOM SYKEHUS OG PRIMÆRLEGE

Teknologitrend: Høykvalitets videokonferanse mellom lege, pasient og spesialist for konsultasjoner og diagnostisering. Spesialistavklaring/ekstra konsultasjon før eventuell henvisning til sykehuset. 
Samarbeid om timebooking. 

Utvikling for felles tilgang til journal og medisinske data mellom spesialisthelse, primærhelse og pasient. 

Medisinsk teknisk utstyr ut på legekontorer, større grad av diagnostisering på legekontor. Automatisert datafangst, overvåkning og analyse opp mot felles journaler.

Digitale, faglige kommunikasjonskanaler mellom ulike aktører innen helsetjenesten gjør det enklere for sykehusleger og fastleger å konferere. Dette gjelder både ved behov for telefonkontakt om 
enkeltpasienter, men også generelt for utveksling av informasjon via sikker og «sømløs» elektronisk kommunikasjon. Det handler ofte om å få grunnstrukturen i IKT-systemene opp og stå. Det siste er en 
viktig forutsetning for å kunne få en naturlig arbeidsdeling mellom enheter/personer som er på forskjellig sted og skal ha ansvar for ulike deler av behandlingen.

Trend mot år 2040: Normalisert 3D virtuell sanntid konsultasjon/diagnostisering mellom spesialist, primærlege og pasient. Utvidet kvalitet i visuell konsultasjon med digitale hjelpemidler for zoom og 
informasjonsstøtte fra massedata. Augmented Reality som kombinerer reell visuell konsultasjon av pasient kombinert med referanseillustrasjoner projisert i brille/VR enhet.

Diagnostisk utstyr, eksempelvis bildediagnostikk slik som ultralyd, i primærhelsetjenesten. Enkle analysemaskiner for sanntid lab-prøver.

Konsekvenser av trenden: Økt bruk av internett og digitale samhandlingsverktøy i befolkningen gir rom for å kunne utnytte fordelene dette kan gi også innenfor helsesektoren, mellom spesialist og 
primærhelsetjenesten. Ved å utnytte denne muligheten med direkte avklaringer med spesialist kan pasientens behandlingssituasjon forenkles og bidra til langt mindre belastning ved reising, venting, 
mindre tidsforbruk og større fleksibilitet. 

Desentralisering av pasientbehandling. Med ny teknologi kan pasienter bo hjemme lenger med sine kroniske sykdommer. Mer mobile og mindre utstyrsenheter vil gjøre det mulig å flytte tyngdepunktet 
for oppfølging av disse pasientene til et mer lokalt nivå.

Arealbehov redusert på klinikk, samt reduserte tid/kostander forbundet med pasientreiser.

NØYTRALT DESENTRALISERINGSENTRALISERING

5-10 år

År 2040

Hvor 
håndteres 
pasienten

NÅTID KORTERELENGRE

5-10 år

År 2040

Behandlings-
tid

NÅTID ØKT BEHOVREDUSERT BEHOV

5-10 år

År 2040

Senger/
døgnplasser

Påvirkning areal:

Poliklinikk/dag
behandling

Behandlings-
areal

5-10 år

År 2040

5-10 år

År 2040

Kilde: Medical News Today, april 2016, The doctor's bag is getting a digital makeover.

“As the stethoscope marks its 200th anniversary this year, 
this cornerstone of modern medicine is getting a digital 
upgrade – Together with other mobile medical devices 
(Ultra-portable ultrasound) it becomes possible to conduct 
examinations out in the community rather that in the usual 
settings of a clinic. The technology easily enables remote 
consultations, saving time and improving efficiency.. ”
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3. TEKNOLOGISKE TRENDER MELLOM SYKEHUS OG PRIMÆRHELSETJENESTE / PASIENT

DIGITALE SAMHANDLINGSLØSNINGER MELLOM SYKEHUS OG PASIENT

NØYTRALT DESENTRALISERINGSENTRALISERING

5-10 år

År 2040

Hvor 
håndteres 
pasienten

NÅTID KORTERELENGRE

5-10 år

År 2040

Behandlings-
tid

NÅTID ØKT BEHOVREDUSERT BEHOV

5-10 år

År 2040

Senger/
døgnplasser

Påvirkning areal:

Poliklinikk/dag
behandling

Behandlings-
areal

5-10 år

År 2040

5-10 år

År 2040

Kilde: ASDReports, Remote Patient Monitoring Devices Market to 2017, Report code : ASDR-27945 

“New research has found that Remote Patient Monitoring 
Devices is being used to cut the financial burdens of national 
healthcare systems and present the patient with an 
improved freedom, as individuals can remain at home while 
receiving constant medical monitoring.”
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Teknologitrend: Fjernovervåkning, -konsultasjon og -monitorering av pasienter hjemme (post-hospitalt). Hjemmebehandling av spesialist ved hjelp av digitale løsninger. Sensorteknologi med 
datautveksling mot sykehusets systemer. Tilgang til egne medisinske data.

Medisinsk teknologi og utstyr blir mindre, billigere og mer portabelt. Det betyr at utstyr og maskiner som før var forbeholdt sykehus, i økende grad kan tas i bruk av pasienter i eget hjem. Utstyr for 
automatisk måling av blodtrykk, blodsukker og andre markører er eksempler på dette. Ved bruk av sensorteknologi kan pasienten fungere i vanlig hverdag mens data om kroppens funksjoner sendes, 
bearbeides og analyseres i spesialisthelsetjenesten. 

Sosiale medier. Bruk av sosiale medier øker sterkt og tar over for tradisjonell kommunikasjon, gjerne i form av bilder/video i stedet for tradisjonell tale.

Trend mot år 2040: Normalisert 3D virtuell sanntid konsultasjon/diagnostisering. Virtuelt hjemmebesøk og oppfølging. Utstrakt bruk av sensorer knyttet til kroppen (eller i kroppen), kan pasienter med 
kroniske lidelser i større grad kunne medisineres når de trenger det, og med langt bedre treffsikkerhet både på doser og områder i kroppen som skal behandles.

Utvikling av mikro laboratoriesystemer som ikke er større enn en databrikke. Pasienten selv kan ta prøvene og resultatet går til fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten for videre analyse. Utvidet tilbud 
på spesialisthelsetjenester utenfor klinikk, eksempelvis «walk in» konsultasjoner/bildediagnostikk på kjøpesentra og tilsvarende.  

Konsekvenser av trenden:
Pasienter som er inne i behandlingsforløp, kan følge opp behandlingen ved å dele målinger med behandler og få løpende oppfølging og justering av medisinering. Dette gjør at pasienter kan forebygge og 
leve enklere med kroniske sykdommer. Færre kontroller med frammøte på sykehus. Redusert pågang på spesialisthelsetjenesten.

Tilrettelegging av digitale konsultasjoner, monitorering og fjernovervåkning kan redusere betraktelig pasienthenvisninger/timeavtaler med spesialist på klinikk. 

Med sensorer/selvtester vil personer uten kjent diagnose selv kunne oppdage og få hjelp til å diagnostisere sykdommer tidligere og raskere. Pasienten kan komme tidligere til behandling, men det vil 
også øke pågangen fra pasienter som har spørsmål etter en slik selvtest og ønsker henvisning til spesialist. Mer informerte pasienter og mer informerte samvalg mellom ulike behandlingsmetoder. 

Trenden medfører gradvis mer desentralisert håndtering av pasienten og tettere på pasientens eget hjem. Behandlingstid på klinikk forventes redusert. Redusert behov for sengearealer og 
behandlingsarealer, men økt behov for poliklinisk virksomhet.



2. TEKNOLOGISKE HOVEDTRENDER MELLOM SYKEHUS OG LMS/DMS/DPS, KOMMUNAL OG PREHOSPITAL

SAMHANDLING OG DELING AV DATA MED KOMMUNAL HELSETJENESTE

Teknologitrend: Teknologien er på plass for å etablere felles journalløsninger på tvers av forvaltningsnivåene i helsesektoren på en smidig og sikker måte. Politisk ønsket trend gjennom «En 
innbygger – en journal». Felles tilgang til pasientrettede systemer, journaler og medisinlister mellom spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgtjenesten og pasient. Utbredelse av 
kjernejournal er ledd i denne utviklingen. 

Gode høykvalitets digitale samhandlingstjenester mellom spesialist og kommunal helsetjeneste. Enkle, raske og ferdig tilrettelagte løsninger for fjernkonsultasjon, fjernutredning, 
fjernundervisning og fjernovervåkning. Direkte sanntids konsultasjon med lyd/video. Telemedisin blir normalisert bruk av digitale samhandlingsverktøy med bedre lyd og bildeoppløsninger. 
Tilgang til spesialist uavhengig av geografisk lokasjon.

Sanntids datainnsamling, diagnostisering og overvåkning av kroppssensorer i samspill mellom kommunal helsetjeneste og spesialist. Medisinsk teknisk utstyr blir mindre, enklere og lettere å 
benytte av ikke-eksperter. 

Trend mot år 2040: Felles IT løsninger med felles tilgang til pasientrettede systemer, journaler og medisinlister. Automatisk datafangst i sanntid og overvåkning av sensorer integrert med felles 
IT løsninger for spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste, primærhelsetjenesten og pasienter/pårørende. 

Konsekvenser av trenden: Sammenhengende, raskere og mer effektive pasientforløp og kontinuerlig oppdatert informasjon underveis i forløpet både før, under og etter behandling. Kortere 
behandlingstid på klinikk. Større mulighet for økt pasientbehandling og pleie i kommunal helsetjeneste med støtte fra spesialisthelsetjenesten.  

Direkte konsultasjoner/diagnostisering/avklaringer opp mot spesialist. Klinikk kan skrive ut pasienter tidligere og heller forlenge overvåkning/vurdering ved hjelp av digital samhandling. 
Normalisert bruk av telemedisin/digital samhandling vil minske reinnleggelser. 

Pasienten får tilgang til å kvalitetssikre egne journalopplysninger, supplere samt skaffe seg kunnskap om egen lidelse. Tidligere spesialisert medisinsk teknisk utstyr vil i større grad bre seg ut til 
kommunal helsetjeneste som medfører mer desentralisert diagnostikk og behandling med raskere behandlingstid for pasienter.

Konsekvenser mot år 2040: Helhetlig pasientjournal i hele helsetjenesten, fra pasient til spesialist. Vridning av behandling og pleie ut mot kommunal helsetjeneste. Raskere inn og ut igjen av 
klinikker. Redusert behov for store sengearealer på sentraliserte klinikker.  

NØYTRALT DESENTRALISERINGSENTRALISERING

5-10 år

År 2040

Hvor 
håndteres 
pasienten

NÅTID KORTERELENGRE

5-10 år

År 2040

Behandlings-
tid

NÅTID ØKT BEHOVREDUSERT BEHOV

5-10 år

År 2040

Senger/
døgnplasser

Påvirkning areal:

Poliklinikk/dag
behandling

Behandlings-
areal

5-10 år

År 2040

5-10 år

År 2040

Kilde: CHI Catholic Health Association, recalibrates nursing team approach

“The model includes a team headed by a virtual nurse leader 
who holds a master's degree in nursing, coordinates and 
manages patient care. The nurse leader also connects 
directly with the patient, and vice versa, by using a two-way 
camera. He or she appears on a screen in the patient's room 
and is available to answer patient's questions or to virtually 
join and consult with the local health work.”
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Digital samhandling: Summerte estimerte konsekvenser
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EKSEMPEL: AVANSERT MEDISINSK  TEKNOLOGI



1. TEKNOLOGISKE TRENDER INNAD I SYKEHUS/KLINIKK

UTVIKLING AV HØYTEKNOLOGISK MEDISINTEKNISK UTSTYR
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EKSEMPEL: Robot teknologi



1. TEKNOLOGISKE TRENDER INNAD I SYKEHUS/KLINIKK

UTVIKLING AV HØYTEKNOLOGISK MEDISINTEKNISK UTSTYR

Teknologitrend: Utvikling innenfor medisinsk teknisk utstyr har to hovedtrender, en trend som utvikler stadig mindre, enklere og mer tilgjengelig utstyr og en trend der utstyret blir stadig mer 
komplisert, dyrere og plasskrevende. Den første trenden blir ivaretatt sammen med andre trender, så her fokuseres på trenden med utvikling av høyteknologisk medisinteknisk utstyr. 

Avansert digital bildebehandling og stor datakraft gir nye måter for visualisering og bildeframstilling med høyere informasjonsverdi med stadig bedre oppløsning og kortere opptakstid.  Tradisjonell 
anatomisk avbildning suppleres med biologisk, funksjonell og «molekylær» avbildning. PET MR, MR 7T og PROTON-terapi er eksempler på utvikling av svært høyteknologisk medisinsk teknisk 
utstyr, som forutsetter tilgang til spesiell ekspertise og bygningsmessige omgivelser for å kunne bli benyttet. Introduksjon av nytt utstyr innenfor bildediagnostikk kan medføre at utstyr man 
forventer at skal erstatte tidligere teknologi, ofte blir brukt i tillegg til. 

Eksempler på annet utstyr som gjerne krever tilholdssted på en klinikk, er LAB-arealer (HOT LAB) med ekstreme krav til renhet, trykk-kammer, intervensjon-teknologi som kombinerer 
bildebehandling og operasjon. Videre kan nevnes en rekke avansert utstyr brukt i operasjonsstuer, der DaVinci kirurg-robot kan trekkes frem som eksempel.. 

Trend mot år 2040: På enkelte områder innenfor diagnostikk og behandling, vil det stadig bli utviklet mer avansert, kostbart og komplisert utstyr som krever spesiell kompetanse og investeringer. 
Medisinsk teknisk utstyr kombinert med datakraft vil i større grad kunne tolke bilder og påvise sykdommer, samt foreslå behandlingsforløp og gi intelligent beslutningsstøtte. Medisinsk teknisk 
utstyr vil inneha automatisk intelligent tolkning av kombinasjoner av fysiologiske parametere.

Konsekvenser av trenden: Utvikling av høyteknologisk dyrt medisinsk teknisk utstyr medfører behov for å sentralisere slikt utstyr på større sykehus/klinikker. Utviklingstrekk for enkelte 
høyteknologisk medisinsk teknisk utstyr vil virke sentraliserende på noen pasientforløp fordi det kreves dyrt spesialutstyr og/eller høykompetente operatører. 

Denne trenden innen mer avansert og kostbart medisinsk teknisk utstyr medfører sentralisert pasientbehandling gjerne på større sykehus med rett spisskompetanse i bruk av utstyret.

Behandlingstid blir både kortere og lengre. Lengre i slik forstand at det medfører mer tidsbruk for klinikken å ta i bruk denne type utstyr som også ofte vil være forbundet med ventetid til 
behandling for pasient. Likeledes hender det nå at pasienter tar både vanlig røntgen, MR og CT der man tidligere utførte en billedtakning. Imidlertid vil diagnostikk og behandling bli kvalitetsmessig 
bedre.  

Innenfor områder på klinikk med denne type utstyr, vil det være behov for større behandlingsareal for å ivareta plassbehov for utstyret. 

NØYTRALT DESENTRALISERINGSENTRALISERING

5-10 år

År 2040

Hvor 
håndteres 
pasienten

NÅTID KORTERELENGRE

5-10 år

År 2040

Behandlings-
tid

NÅTID ØKT BEHOVREDUSERT BEHOV

5-10 år

År 2040

Senger/
døgnplasser

Påvirkning areal:

Poliklinikk/dag
behandling

Behandlings-
areal

5-10 år

År 2040

5-10 år

År 2040
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Kilde: ITN Image Technology News , Why PET’s Clinical Potential Remains Beyond Reach

“Early detection of cancer lesions with the latest generation of 
PET/CT scanners supports improved patient management. Yet 
much of PET’s potential, particularly for following patients and as 
a component in PET/MR, remains unrealized.”



Høyteknologisk medisinsk teknologi
Estimerte konsekvenser:



Hovedtrend: 
Teknologisk utvikling medfører langt større muligheter til å 
håndtere/behandle pasienter utenfor klinikken, hos kommunal 
helsetjeneste, primærlegene og faktisk helt hjem til pasient.  

31

KLINIKK
Spesialisttjenesten

AKUTT
LOKALSYKEHUS
Spesialisttjenesten

LMS / DMS
HELSEHUS
Delt helsetjenestePREHOSPITAL

Ambulanse/luft
AMK Ambulante team

PRIMÆRLEGE
Delt helsetjeneste

PASIENT
Privat helse



STRATEGISK TEKNOLOGINOTAT

TEKNOLOGIUTVIKLINGENS KONSEKVENSER FOR 
LANGTIDSPLANLEGGING AV SYKEHUSPROSJEKTER

Velkommen til å gi innspill 
og delta i arbeidet med å utvikle 

Teknologinotatet!

Last ned og bruk fritt hvis du jobber i helsesektoren:
Gå til Sykehusbygg.no, søk på «Teknologi»

tore.indreråk@sykehusbygg.no



Forbehold

Sykehusbygg har valgt å ha fokus på hovedtrender som har betydning for planlegging og dimensjonering  av nye 
sykehus. 

Helsetjenesten opplever mange flere teknologitrender enn det som Sykehusbygg har omtalt i dette dokumentet. 
Vi har imidlertid valgt ut teknologitrender som har sannsynlige konsekvenser for langtidsplanlegging av areal og 
funksjoner. 

Når dokumentet skal brukes i framtidsplanleggingen vet vi at teknologiutviklingen går hånd i hånd med både 
organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og virksomhetsutvikling. Teknologiutviklingen antas å være lite 
påvirkbar fra politisk hold eller fra helsetjenesten, selv om implementering av ny teknologi vil være avhengig av 
blant annet økonomi, opplæring og ledelse samt organisering av tjenesten både internt og eksternt mot andre 
tjenesteytere og mot pasient og pårørende.

Når man vurderer trender og konsekvenser av disse, er det begrenset hvor presist man kan se inn i krystallkula. I 
tillegg er det særdeles vanskelig å forutse disruptive endringer – som endrer alt på en gjennomgripende måte.

For øvrig er det slik at dette teknologinotat må revideres jevnlig – i takt med den teknologiske utviklingen og ny 
innsikt.
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