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1. Nye arbeidsformer og bruk av teknologi  
 
 
1.1. Oslo universitetssykehus HF  
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

eCHANGE: E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig 
vedlikehold av vekttap 

Mnd og år oppdatert 2019.08.15 
Eies av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), 

Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF 
Samarbeidspartnere: 

- Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i 
Vestfold HF (SSO, SIV) 

- Avdeling for endokrinologi, overvekt og forebyggende 
medisin, Oslo Universitetssykehus HF (OUS) 

- Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset 
Sørlandet HF (SSHF)  

Kort om innhold og 
målsetning 

Målet med prosjektet er å utvikle, brukerteste og evaluere effekten 
av et digitalt mestringsverktøy i form av en app som skal støtte 
mennesker med overvekt etter vektreduksjon. 
Forskningsprosjektet består av tre delprosjekt: 

1. Design og pilottesting (2019 -2020). 
2. Utprøving av effekt i en RCT (2020-2021) 
3. Kost-nytte-analyser og utforskning av faktorer relevant for 

implementering av e-helseintervensjonen (2020-2025). 
Verktøyet skal utvikles basert på tidligere forskning, brukernes 
erfaringer, behov og ønsker. Brukerrepresentanter vil aktivt 
involveres i hele forløpet, fra idéutvikling til sluttprodukt.  

Finansiering I første omgang gjennomføres delprosjekt 1 (Design, utvikling og 
pilottesting) uavhenging av tildeling av midler, støttet av SPS, OUS 
og SIV. Delprosjekt 2 (RCT) og 3 (Kost-utility, 
implementeringsforskning etc) avhenger av videre midler. 

Kontaktinformasjon Les mer: http://www.spsresearch.no/research/research-
projects/echange/  
 
Rikke Aune Asbjørnsen 
PhD-stipendiat og prosjektadministrator 
Rikke.aune.asbjornsen@rr-research.no 
 
Lise Solberg Nes 
Prosjektleder 
Senterleder/Avdelingsleder 
Lise.solberg.nes@rr-research.no 

 
  

http://www.spsresearch.no/research/research-projects/echange/
http://www.spsresearch.no/research/research-projects/echange/
mailto:Rikke.aune.asbjornsen@rr-research.no
mailto:Lise.solberg.nes@rr-research.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

eHelseløsning i poliklinikk 

Mnd og år oppdatert 2019.08.19 
Eies av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), 

Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for 
Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS) og 
Nyremedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk ved Oslo 
universitetssykehus (OUS). Målsettingen med prosjektet er å 
evaluere opplevd nytte av og utfordringer ved bruk av polikliniske 
videokonsultasjoner hos pasienter og helsepersonell. 
I prosjektet tilbys en gruppe pasienter som følges opp ved 
Nyremedisinsk avdeling konsultasjon via videokonferanse som en 
del av behandlingstilbudet. 
For å kunne bredde tilbudet om videokonsultasjon til flere 
poliklinikker i sykehuset på et senere tidspunkt er det av stor 
betydning å evaluere opplevd nytte, brukererfaring og 
brukervennlighet hos både pasienter og helsepersonell. SPS har 
ansvar for evalueringen og vil lede forskningsprosjektet og 
rapportere funn i tett samarbeid med Nyremedisinsk avdeling. 
Endelig evaluering og funn vil publiseres ved prosjektslutt. 
Delmål I: Evaluere opplevde fordeler og ulemper ved bruk av 
poliklinisk videokonsultasjon 
Delmål II: Evaluere brukererfaringer og brukervennlighet 

Finansiering Oslo universitetssykehus 
Kontaktinformasjon Les mer: http://www.spsresearch.no/research/research-

projects/ehelseloesning-i-poliklinikk/ 
 
Elise Flakk Nordang  
Prosjektadministrator 
Elise.Flakk.Nordang@rr-research.no  
 
Lise Solberg Nes 
Prosjektleder 
Senterleder/Avdelingsleder 
Lise.solberg.nes@rr-research.no 

 
  

http://www.spsresearch.no/research/research-projects/ehelseloesning-i-poliklinikk/
http://www.spsresearch.no/research/research-projects/ehelseloesning-i-poliklinikk/
mailto:Elise.Flakk.Nordang@rr-research.no
mailto:Lise.solberg.nes@rr-research.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Stressmestringsstudien: Et appbasert stressmestingsverktøy 
for pasienter med kreft 

Mnd og år oppdatert 2019.08.19 
Eies av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), 

Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av 
bekymring, usikkerhet, angst og depresjon, noe som ofte gir nedsatt 
livskvalitet. Ulike tiltak kan forebygge slike problemer og gi 
pasienter opplæring i mestringsstrategier med god effekt. 
Denne studien har utviklet og tester nå et elektronisk verktøy for 
stressmestring. Studien har kombinert komponenter fra velprøvde, 
evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak, og 
tilpasset disse komponentene i et innovativt appbasert 
stressmestringsprogram for kreftpasienter i Norge. 
I fase I (2015/2017) ble intervensjonen utviklet av spesialister 
innen psyko-onkologi, stressmestring og eHelse, i tett samarbeid 
med pasienter med kreft og relevant helsepersonell. 
Intervensjonen ble testet i en pilotstudie og justert etter 
tilbakemeldinger fra deltakerne. Denne fasen resulterte i det 
appbaserte programmet StressProffen™© som endelig produkt og 
intervensjon. 
I fase II (2017/2020) blir effekten av intervensjonen 
StressProffen™© testet i en randomisert kontrollert studie hvor 
176 pasienter med ulike typer kreft deltar. Deltagerne i 
intervensjonsgruppen (n=88) har først fått en introduksjon til 
programmet ansikt-til-ansikt før nedlasting og videre bruk av 
StressProffen™©; et evidensbasert program bestående av 10 
moduler med informasjon og øvelser med fokus på stressmestring 
og livskvalitet. Kontrollgruppen (n=88) får sitt vanlige 
oppfølgingstilbud, og får tilbud om stressmestringsverktøyet etter 
endt studieperiode. 
Studien tester hypotesen at deltagere med tilgang til 
stressmestringsverktøyet vil oppleve mindre stress og 
bekymringer, bedre selvkontroll og økt livskvalitet. Deltakerne 
følges opp i 12 måneder. Dersom bruk av StressProffen™© gir 
effekt som forventet, vil programmet potensielt kunne bidra til 
bedret livskvalitet for pasienter som lever med kreft. Programmet 
vil også kunne gi pasienter over hele landet samme tilbud, 
uavhengig av hvor de bor, og har også potensiale til å benyttes av 
andre pasientgrupper og pårørende. 

Finansiering Kreftforeningen (#4602492) og Oslo universitetssykehus HF 
Kontaktinformasjon Les mer: http://www.spsresearch.no/research/research-

projects/stress-management-in-cancer/ 
www.spsresearch.no 
 
Elin Børøsund, Prosjektadministrator 
Seniorforsker 
Elin.borosund@rr-research.no 
 
Lise Solberg Nes, Prosjektleder 
Senterleder/Avdelingsleder 
Lise.solberg.nes@rr-research.no 

  

http://www.spsresearch.no/research/research-projects/stress-management-in-cancer/
http://www.spsresearch.no/research/research-projects/stress-management-in-cancer/
http://www.spsresearch.no/
mailto:Elin.borosund@rr-research.no
mailto:Lise.solberg.nes@rr-research.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

InvolverMeg/InvolveMe 
Digital kommunikasjonsløsning som støtter samvalg i oppfølgingen 
av kronisk syke mennesker i spesialisthelsetjenesten.  

Mnd og år oppdatert 2019.08.19 
Eies av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), 

Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Å leve med langvarige helseutfordringer påvirker alle områder av 
livet. I tillegg til plagsomme symptomer som varierer i intensitet, 
opplever mange bekymring og usikkerhet. Det er behov for å 
forbedre kvaliteten på oppfølgningen. En digital løsning som støtter 
samvalg er en måte å forbedre kvaliteten på.  
Prosjektet har som målsetting å utvikle, implementere og pilotteste 
en digital kommunikasjonsløsning som støtter samvalg for kronisk 
syke mennesker. Dette innebærer at kronisk syke vil få mulighet til 
å sende inn en digital kartlegging av symptomer og 
informasjonsbehov hjemmefra før en avtalt konsultasjon i 
spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil de få mulighet til å bruke sikker 
e-post for oppfølging fra helsepersonell i tiden mellom 
konsultasjonene. Kartlegging åpner for at pasientene selv kan 
prioritere hva som er viktig for de å snakke om med helsepersonell 
i konsultasjonen. Bruk av en slik løsning kan bidra til at endringer i 
symptombildet blir mer synlig for både pasientene og 
helsepersonell, samt gjøre det lettere å be om informasjon og 
veiledning for å håndtere plagene den enkelte erfarer. Dette kan 
styrke opplevelsen av å mestre livet med helseutfordringer, samt 
øke livskvaliteten og redusere stress relatert til sykdom. 
Det vil etter pilottestingen av løsningen bli gjennomført en større 
klinisk studie for å vurdere den kliniske nytten. Løsningen vil bli 
tilbudt nyretransplanterte og pasienter med ikke 
hormonproduserende hypofyseadenom. Prosjektet har stor 
overføringsverdi til oppfølging av andre grupper med langvarig 
sykdom. 

Finansiering Norsk sykepleierforbund (#813565) 
Kontaktinformasjon Les mer: http://www.spsresearch.no/research/research-

projects/involveme/ 
www.spsresearch.no 
 
Berit Seljelid 
Prosjektadministrator 
Phd-stipendiat 
Berit.seljelid@rr-research.no 
 
Elin Børøsund 
Prosjektleder 
Seniorforsker 
Elin.borosund@rr-research.no 

 
  

http://www.spsresearch.no/research/research-projects/involveme/
http://www.spsresearch.no/research/research-projects/involveme/
http://www.spsresearch.no/
mailto:Berit.seljelid@rr-research.no
mailto:Elin.borosund@rr-research.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Smertemestringsstudien – EPIO: Å leve godt med langvarige 
smerter 

Mnd og år oppdatert 2019.08.19 
Eies av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), 

Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Denne studien har utviklet og tester nå et elektronisk verktøy 
for smertemestring. Smertemestringsprogrammet er basert på 
evidens, og utviklet av forskere og helsepersonell i tett samarbeid 
med pasienter. Programmet inneholder en kombinasjon av 
informasjon og øvelser i form av en app.  
Prosjektet har som mål å utvikle, teste og evaluere en 
personsentrert e-helseintervensjon for å styrke selvhjelp for 
mennesker med langvarige smerter. Målet nås gjennom å: 

1. Designe og pilot-teste en e-helse intervensjon 
2. Evaluere intervensjonen gjennom en randomisert 

kontrollert studie  
3. Evaluere vedvarende bruk av intervensjonen gjennom 

kvalitative undersøkelser, kost-nytte-analyser og 
utforskning av implementeringsprosessen 

Forskerteamet består av tverrfaglige eksperter fra ledende 
nasjonale og internasjonale forskningssentre og 
brukerrepresentanter.  Dette legger til rette for høy vitenskapelig 
kvalitet fra utvikling til testing av smertemestringsprogrammet 
EPIO. Hvis intervensjonen viser seg å være effektiv, har den 
potensiale til å bidra til bedre helse, redusert samfunnsmessig 
byrde og viktigst; å bedre livskvaliteten for mennesker som lever 
med langvarige smerter. 

Finansiering Norges forskningsråd: Prosjekt (#256574) 
Kontaktinformasjon Les mer: http://www.spsresearch.no/research/research-

projects/living-well-with-chronic-pain/ 
 
Cecilie Varsi, PhD 
Prosjektadministrator 
Seniorforsker 
Cecilie.varsi@rr-research.no  
 
Lise Solberg Nes 
Prosjektleder 
Senterleder/Avdelingsleder 
Lise.solberg.nes@rr-research.no 

 
  

http://www.spsresearch.no/research/research-projects/living-well-with-chronic-pain/
http://www.spsresearch.no/research/research-projects/living-well-with-chronic-pain/
mailto:Cecilie.varsi@rr-research.no
mailto:Lise.solberg.nes@rr-research.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Sporing av Medisinsk-teknisk utstyr og mobilt utstyr innen 
sykehusets arealer 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av MTV Prosjekt og kvalitet, Oslo universitetssykehus HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet har som målsetting å redusere tid brukt til leting etter 
medisinsk-teknisk utstyr og annet mobilt utstyr på sykehuset og 
dokumentere alt medisinsk-teknisk utstyr som befinner seg 
innenfor sykehusets arealer. Dette vil gi mer tid til pasientrettet 
arbeid og nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologier og mer 
brukerstyring. 
 
MTV har gjennomført en konseptutredning av sporing av 
medisinsk- teknisk utstyr i perioden 2018/2019. Prosjektet 
anbefaler en hybrid løsning hvor flere teknologier kan kombineres 
i samme system, som samlet dekker dokumenterte behov og gir 
kartlagte gevinster.   
 
Kartlagte gevinster ved OUS: 

• Konservative anslag viser at redusert tid til leting etter 
MTU kan gi effektiviseringsgevinster tilsvarende ca. 70 
årsverk sykepleiere (34 MNOK) 

• Bedre utnyttelse og styring av utstyrsparken 
• Mer effektiv planlegging og bedre presisjon på 

gjennomføring av vedlikehold av MTU 
• Redusert risiko for uønskede pasienthendelser knyttet til 

utstyr 
• Bedre og mer presis informasjon ved anskaffelser av nytt 

utstyr 
 
Neste skritt i prosessen (BP2), er å gå videre til planleggingsfasen 
som innebærer kravspesifikasjon og løsningsdesign, 
leverandørvalg, flyt- og prosessendringer og prosjektering av 
utrulling. 

Finansiering Foreløpig ingen finansieringsmetode 
Kontaktinformasjon Kontakt/mer informasjon: 

Line Kristine Greve: uxgrlj@ous-hf.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Etablering av langsiktig strategisk plan for MTU 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av MTV Strategi og Anskaffelse, Oslo universitetssykehus HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Kort om innhold og målsetning: 
Forbedring av prosess for investeringer av MTU, samt bedre 
beslutningsgrunnlag. og endring av elektiv prosess som vil 
resultere i ny områdeplan for MTU.   

Finansiering Nei 
Kontaktinformasjon Kontakt/mer informasjon: 

Runar Nagelsaker: runnag@ous-hf.no 

  

mailto:uxgrlj@ous-hf.no
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1.2. Akershus universitetssykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Økt mestring og veiledningsmetodikk 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Akershus universitetssykehus HF, Avdeling Samhandling og 

helsefremming ved avdelingsleder Bente Heggedal Gerner 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det er satsning på helsekompetanse for økt mestring (health 
literacy) og veiledningsmetodikken SAVE(Self-Awareness through 
Values and Emotions) ved Akershus universitetssykehus HF. 
Metodikken er utviklet ved foretaket. Karen Therese Sulheim 
Haugstvedt har utviklet metodikken gjennom sitt 
doktorgradsarbeid. Hun presenterte metodikken på årets 
Helsekonferanse i forbindelse med HOD sin lansering av Strategi 
for å øke helsekompetanse i befolkningen. 
 
Denne metodikken brukes i pasient og pårørendeopplæring ved 
Ahus, og i samarbeidstiltak med kommuner og bydeler. 

Finansiering En 100% fast stilling i avdeling samhandling og helsefremming. 
Kontaktinformasjon Bente Heggedal Gerner, mobilnr. 99329366 

e-post: bente.heggedal.gerner@ahus.no  

 
  

mailto:bente.heggedal.gerner@ahus.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Prosjektverktøy for aktivitetsplanlegging 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Akershus universitetssykehus (Ahus), Skedsmo kommune og 

Rælingen kommune 
Kort om innhold og 
målsetning 

Bakgrunn: Det er gjennomført brukerundersøkelse om ungdoms 
erfaring med helsetjenesten på Barne- og ungdomsklinikken, 
Akershus universitetssykehus. I oppfølging av resultatet fra 
brukerundersøkelsen deltok også ungdomsrådet på Ahus og 
tilbakemelding fra ungdomsråd var at de opplever liten og 
uforutsigbar informasjonsutveksling mellom sykehuset og 
skole/helsesykepleier på skolen.  
Når ungdommer, med langvarige helseutfordringer opplever 
aksept fra skolen blir det lettere for skolen å vise hensyn til 
helserelaterte behov og gi støtte i hverdagen som fremmer elevens 
mestring, trivsel, helse og læring. Vi antar at samhandlingen vil gi 
helsefremmende og forebyggende verdi for den unge som kan øke 
egenmestring og livskvalitet – dette som basis for bedre læring og 
mindre behov for medisinsk behandling.  
 
Hensikten med prosjektet:  

 Brukermedvirkning – ta resultatet fra 
brukererfaringsundersøkelsen og Ungdomsrådets 
anbefalinger til følge 

 Bedre og systematisk informasjonsflyt og samarbeid 
mellom sykehus og kommune, på tvers av nivå og 
organisasjoner.  

 Forebygge/styrke den unges mestring og helse 
 
Plan for prosjektet: 

 BUK, Skedsmo og Rælingen kommune utarbeider en modell 
for informasjonsoverføring og samarbeid mellom Ahus, og 
helsesykepleier tjenesten. Pilotprosjekt starter uke 41, 
2019 og evalueres etter planlagt metode. 

 Prosjektet utvides til alle kommuner og bydeler i Ahus sitt 
opptaksområde. Det bør også vurderes om systematisk 
informasjonsutveksling skal gjelde for pasienter som går på 
barneskolen.  

 Modellen blir en del av samhandlingsavtalen mellom Ahus 
og kommunene i opptaksområdet.  

 Modell for systematisk samarbeid kan deles med andre 
helseforetak og kommuner i andre deler av landet.  

Finansiering Det blir søkt om samhandlingsmidler i 2020, men hittil er 
prosjektet finansiert innenfor eksisterende rammer. 

Kontaktinformasjon ingrid.claesson@ahus.no 

 

  

mailto:ingrid.claesson@ahus.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Hjertesvikt AI (Artificial intelligence) 

Mnd og år oppdatert 08-2019 
Eies av Avdeling for Hjertesykdommer og Novatis Norge 
Kort om innhold og 
målsetning 

Hjertesvikt er et stort helseproblem i Norge og i verden forøvrig, 
med høy dødelighet og stort forbruk helse ressurser.  
Gjennom bruk av store mengder strukturert og ustrukturert 
kliniskdata, fra datavarehus Ahus og ved hjelp av AI teknologi 
(Artificial intelligence), skal prosjektet gi en bedre forståelse av 
denne sykdommen 
 
De overordnede mål med prosjektet er: 
 

1. Å se på om pasienter med hjertesvikt får stilt diagnosen og 
får behandling i henhold til European Society of Cardiology 
2016 retningslinjeanbefalinger for hjertesvikt. 

2. Bevise om algoritmer for tekstbryting basert på kunstig 
intelligens vil kunne gi tilgang til ustrukturerte kliniske 
data. 

3. Utarbeide et beslutningsstøtteverktøy for diagnostisering 
og behandling av hjertesvikt, ved hjelp av kunstig 
intelligens    

 
Finansiering Forskningssamarbeid mellom Ahus og Novatis 
Kontaktinformasjon Seniorrådgiver Avdeling for hjertesykdommer Jesper Ravn/  

jesper.ravn@ahus.no  

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Helseteknologi i hjemmesykehus for barn 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Barne- og ungdomsklinikken og Divisjon for diagnostikk og 

teknologi 
Kort om innhold og 
målsetning 

Hensikten er å lage en idebank knyttet til regional utviklingsplan på 
RHF’ets hjemmeside. Der skal andre som arbeider med lignende 
problemstillinger kunne lese nok til å forstå om dere kan ha glede 
av å utveksle erfaringer. Se eksempler fra «samarbeid om de som 
trenger det mest». 
 
Todelt målsetning:  
1. Innhente kliniske og tekniske erfaringer gjennom modellering 

av teknologiske/digitale løsninger. Fase 1: Etablere/prøve ut 

digitale løsninger for kommunikasjon mellom sykehus og 

pasient i hjemmet. Fase 2: Etablere/prøve ut tekonologiske 

løsninger for avstandsmonitorering.  

2. Øke forskning/utviklingsarbeid og kompetanse. 

Finansiering Driftsmidler og ekstra overførte midler til prosjektet. 
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Lisa J. Thøgersen, Avansert hjemmesykehus for barn, 

email: Lisa.Johanne.Fosshaug@ahus.no  

  

mailto:jesper.ravn@ahus.no
mailto:Lisa.Johanne.Fosshaug@ahus.no


17 
 

 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Digitalisert dialog med brukere for innhenting av 
brukerfaringer 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Akershus universitetssykehus HF  
Kort om innhold og 
målsetning 

Ahus vil at brukernes erfaringer skal inngå i sykehusets 
systematiske, løpende forbedringsarbeid og i utforming av 
tjenestetilbud.  Alle pasienter skal inviteres digitalt innen 30 dager 
etter utskrivelse. Dette er viktig for å  
 Legge til rette for reel brukermedvirkning fra flest mulig 

pasienter  
 Ha oppdatert og løpende informasjon som grunnlag for 

forbedring og evaluering av tjenestene  
 Bruke lite ressurser på dialogen, frigjøre ressurser til 

oppfølging 
 Følge brukernes erfaringer gjennom hele pasientforløp 
  
Ahus har «lett etter» elektroniske løsninger for utsending av 
invitasjon og gode rapporteringsløsninger på enhetsnivå. 
Gastrokirurgisk avdeling står klare til å pilotere en slik løsning. 
Formålet er å teste i småskala med tanke på utvikling av digitalisert 
løsning for hele foretaket. 
I første omgang vil vi prøve ut PREM (bruke spørsmål fra PasOpp), 
deretter PROM. 
 
Foreløpig er det ikke valgt teknologisk løsning/plattform. Ahus 
ønsker fortrinnsvis å finne en løsning hvor vi kan samarbeide, 
utveksle erfaringer og løsninger samt evt forhandle sammen med 
andre foretak.  
Prosjektet ble tilstått investeringsmidler på Ahus budsjett i 2019. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Marit Kise (EMH), Magne Ertesvåg (DDT) 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Brukerstyrt poliklinikk for velregulerte diabetes type 1 
pasienter 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Endokrinologisk avdeling, Ahus. Samarbeider med IKT Ahus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ved å gi pasienter mulighet til å påvirke tid for kontroll selv ser vi 
for oss at antall pasient ikke møtt og antall pasienter som 
ombooker timen sin, vil reduseres markant og det vil frigjøre timer 
til å ta unna pasienter som har passerte tentativ time 
 
Hindringer på veien: 
Vi mangler tekniske løsninger som kan gjøre dette realiserbart, 
mao ressurstilgang 
Vi ser at det er en mulighet for en engangsinvestering, altså 
programvare, som på sikt kan benyttes av mange flere. Vi møter 
også hindringer som brannvegger og personvern 

Finansiering Helse Sør Øst har i 2019 bidratt til frikjøp av sykepleier i 50% for å 
kunne videreutvikle brukerstyrt poliklinikk, ut over det lokalt 
finansiert. 

Kontaktinformasjon Tone Singstad Tone.Singstad@ahus.no Seksjonsleder 
Endokrinologi poliklinikk Tlf: 90955282 og Jesper Ravn 
Seniorrådgiver Hjerte Jesper.Ravn@ahus.no Tlf: 47374549 

 
  

mailto:Tone.Singstad@ahus.no
mailto:Jesper.Ravn@ahus.no
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1.3. Sykehuset Telemark HF 
 
 

Navn på tiltak/prosjekt Likemannsprosjektet 
Mnd og år oppdatert September 2019 
Eies av Ti likeverdige aktører: Sykehuset Telemark, Borgestadklinikken, NAV, 

A-larm og de seks Grenlandskommunene- Siljan, Skien, Porsgrunn, 
Bamble, Drangedal og Kragerø. 

Kort om innhold og 
målsetning 

Bakgrunnen for prosjektet er at Telemark scorer høyt på bruk av 
rusmidler og at Grenland spesielt skiller seg ut når det gjelder 
personer med alvorlig funksjonssvikt. Mange er unge, har lav sosial 
fungering og manglende nettverk.  
 
Målgruppen for prosjektet er; 

 Unge rusmiddelavhengige (i hovedsak 18-30 år) 
 De som står i fare for å falle utenfor samfunnsstrukturer 
 De som er på vei inn i et behandlingsforløp 
 De som er under behandling/rehabilitering  

 
Siden oppstart 01.01.17 har det overordnede målet med prosjektet 
vært å prøve ut en ny samarbeidsmodell for å oppnå bedre resultater 
og oppfølging av personer med rusrelatert problematikk. Middelet for 
å nå målet er ved å ta i bruk erfaringskompetanse i form av likemenn. 
En likemann er en tidligere rusmiddelavhengig som skal fungere som 
mentor og motivator for målgruppen for prosjektet. Likemannen skal 
fungere som en forlenget arm i forhold til at de skal være tilgjengelig 
utenfor ordinær arbeidstid.  
 
Samhandlingsprosjektet er nå i sitt tredje prosjektår. Fram til nå har 
15 personer fått tilbud om oppfølging fra likemenn. Av disse er 10 
personer i arbeid eller utdanning. Deltakerne formidler at de ikke ville 
fått til dette uten oppfølging fra en likemann. 
 
Det jobbes nå med en modell for videreføring i ordinær drift i 2020. 

Finansiering Grenlandsrådet, samhandlingsmidler fra Sykehuset Telemark, 
kompetanse- og innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i Telemark. 

Kontaktinformasjon Sykehuset Telemark v/ samhandlingskoordinator- hohe@sthf.no 

 
  

mailto:hohe@sthf.no
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Navn på tiltak/prosjekt Digital oppfølging av dialysepasienter i hjemmet 
Mnd og år oppdatert September 2019 
Eies av Sykehuset Telemark 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det er et nasjonalt mål at 30 prosent av dialysepasientene skal få 
dialyse hjemme. Sykehuset Telemark ønsker å gi flest mulig av 
pasientene behandling hjemme eller så nær hjemstedet som mulig. 
Dette motiveres bl.a. av at pasienter som velger dialyse hjemme føler 
seg friskere, og de får større frihet og kontroll i eget liv. 
 
Det er per nå ca. 20 pasienter i Telemark som har hjemmedialyse, og 
sykehuset har oppfølgingsansvaret for disse pasientene. Dette skjer i 
dag ved dialog på telefon eller ved avtalte konsultasjoner på sykehuset. 
Oppfølgingen er tidkrevende og sykehuset ønsker å se på nye måter å 
følge opp disse pasientene på i hjemmet, basert på digitale løsninger. 
 
Sykehuset Telemark ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt i 2019 for å 
få erfaring med digital oppfølging av dialysepasienter i hjemmet. 
 
Foreløpige målformuleringer for pilotprosjektet: 

1. Pilotere en digital løsning for medisinsk avstandsoppfølging av 
dialysepasienter i hjemmet for å få erfaring med hvordan en 
slik løsning kan understøtte ulike behov hos pasienter og 
ansatte på sykehuset. 

2. Vurdere om logistikken omkring denne behandlingen kan 
forbedres, og beskrive mulige løsninger 

3. Beskrive potensielle gevinster og muligheter for overføring til 
andre pasientgrupper 

4. Utrede hvordan løsningen kan driftsettes basert på en sky-
basert tjeneste, samt avklare risiko og sårbarhet knyttet opp 
mot personvernregelverk og datasikkerhet. 

Finansiering Foreløpig kun intern finansiering 
Kontaktinformasjon Sykehuset Telemark v/utviklingsdirektør Annette Fure anfur@sthf.no 

 
 
 

  

mailto:anfur@sthf.no
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1.4. Vestre Viken HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Medisinsk avstandsoppfølging  
av pasienter med epilepsi – en ny måte å jobbe på! 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Vestre Viken, Drammen sykehus, avdeling for nevrologi, revma og 

habilitering 
Kort om innhold og 
målsetning 

Veksten i etterspørsel er større enn veksten i tilbudet innenfor 
spesialisthelsetjenesten – utviklingen er ikke bærekraftig og vi må 
tenke nytt rundt måten vi levere helsetjenestene på. Konsultasjoner 
på sykehuset der det ikke gjennomføres fysiske undersøkelser 
koster pasientene, helseforetakene og samfunnet som sådan 
unødvendig mye tid og ressurser – en bærekraftig utvikling fordrer 
at oppfølging i langt større grad er tilpasset den enkelte pasient sitt 
behov. 
Gjennom bruk av en web basert løsning for egenrapportering vil 
man legge til rette for: 

 bedre ressursutnyttelse gjennom brukerstyrt oppfølging 
basert på pasientens gjeldende behov, kombinert med 
systemstøttet skåring og varsling som muliggjør hyppigere 
monitorering og tettere oppfølging av pasientene til enhver 
tid.  

 økt fleksibilitet og tilgjengelighet i helsetjenesten slik at 
pasientens behov raskere fanges opp og håndteres  

 redusere antall polikliniske besøk samt allokere knappe 
kliniske ressurser til de pasientene som i størst grad har 
behov for oppfølging av spesialister på sykehuset 

 øke pasientenes kunnskap om egen sykdom og tilrettelegge 
for at de i større grad tar er aktivt involvert i eget forløp 

 gi kliniker oversikt over utviklingen til den enkelte pasient, 
tidlig identifikasjon ved endringer i sykdomsbildet, respons, 
bivirkninger på behandlingen, tilleggsplager og mulighet til 
å fokusere innholdet i konsultasjonen 

 systematisk innsamling av pasientrapporterte data som 
sentral del av kontinuerlig kvalitetsutvikling 

Prosjektet vil evalueres i samarbeid med UiO med kobling mot 
registerdata. Pasientene vil inkluderes over en periode på ett år og 
analyser vil ferdigstilles i 2022 og publisere resultatene i 2023. 

Finansiering Innovasjonsmidler Helse Sør-Øst RHF samt driftsmidler 
Varighet på innovasjonsprosjektet: 1.1.19 – 31.12.19 
Varighet på følgeforskning: 1.9.19 – 30.6.23 

Kontaktinformasjon Prosjekteier: Mai Bente Myrvold, og avdelingssjef NRH. 
Mai.Bente.Myrvold@vestreviken.no/  
Klinisk ansvarlig: Marte Roa Syvertsen, Forsker og Lege i 
spesialisering, Nevrologisk avdeling. marsyv@vestreviken.no/  
Arbeidsgruppe kvalitet: Jan Terje Henriksen, Prosessveileder, 
Drammen Sykehus. jathen@vestreviken.no/  
Prosjektleder og arbeidsgruppe teknisk: Amund Leinaas, 
Prosjektleder, Sykehuspartner Klinisk IKT. 
amuola@sykehuspartner.no/ 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Web-basert innsamling av pasientdata 

Mnd og år oppdatert mai 2019-mai 2023 
Eies av Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus 
Kort om innhold og 
målsetning 

 CheckWare gir en automatisert løsning for innsamling, skåring 
og rapportering av testresultater.  

 Klinisk bruk, forskning og kvalitetsstyring- dokumentasjon av 
behandlingseffekt.   

 Pasient og behandler varsles om tester som skal fylles ut og når 
de skal leveres.  

 Umiddelbart tilgjengelig rapport integrert i pasientjournalen.  
 Behandler kan varsles ved spesifikke testresultater 

(selvmordsfare/voldsrisiko).  
 Pasienten kan følges opp etter avsluttet behandling. 
 Egenmestring og internettbasert behandling< 

Finansiering PHR/Teknologi VV 
Kontaktinformasjon Kristin Tafjord Lærum, prosjekteier 

Monika Fundingsrud, prosjektleder 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Bedside Mobil Control 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Fagdirektør Halfdan Aass 
Kort om innhold og 
målsetning 

Bedside Mobil Control er en applikasjon for sikker kontroll ved 
blodtransfusjoner. Sikker blodtransfusjon bidrar til å styrke 
pasientens sikkerhet. Ved transfusjoner av blodprodukter sjekkes 
pasientens ID, blodproduktets ID, og administrators ID elektronisk. 
Dette gir sikker kontroll, og sparer tid for administratorene (i 
hovedsak sykepleiere) av blodproduktene.  
App’en er utviklet i et prosjekt med samarbeid mellom Vestre 
Viken, Sykehuspartner og LabCraft (leverandør av 
blodbanksystem). Applikasjonen gjøres tilgjengelig ved bruk av 
iPhone 8.  
Applikasjonen er pilotert på en sengepost i Drammen sykehus, og 
er fra september 2019 klar til bredding på alle sengeposter, samt 
spesialavdelinger i Vestre Viken.  

Finansiering Vestre Viken har gjennomført prosjektet med egne prosjektmidler. 
LabCraft har bidratt i egen produktutvikling 

Kontaktinformasjon Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Konferering/kontrasignering av bildediagnostiske 
beskrivelser på tvers av sykehusene i Vestre Viken 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Vestre Viken (Avdeling for bildediagnostikk) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ved behov (usikkert konkret funn, pasient med spesielt høy risiko, 
under opplæring/liten erfaring) får primærgranskende overlege 
undersøkelse kontrasignert av annen overlege på tvers av de fire 
sykehusene i Vestre Viken.  
Lync gir til enhver tid oversikt over tilgjengelig overleger og 
kompetanse.  
Kommunikasjon vha Lync/headset/tlf og mulighet for å dele 
skjerm i PACS. 
Felles IKT-system (RIS/PACS) sikrer at undersøkelsen er 
tilgjengelig på tvers av sykehusene i Vestre Viken. 
Understøttes av: 
 Felles signeringsprosedyre 
 Organ-nettverk for overleger med jevnlige møter utvikler faget 

sammen  
 Data for å følge opp og videreutvikle 
Målsetning:  
 Likeverdige tjenester til riktig kvalitet for alle pasienter i Vestre 

Viken 
 Mindre sårbar drift 
 Økt kompetansedeling og standardisering 

Finansiering Ingen ekstern finansiering 
Kontaktinformasjon Vestre Viken 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Semiautomatisert blokkarkiveringssystem 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Vestre Viken (Avdeling for klinisk patologi) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Fremstilling av pasientprøver for mikroskopisk undersøkelse 
genererer parafininnstøpt prøvemateriale («parafinblokker») som 
deretter snittes og farges med spesielle kjemikalier. I dag blir 
parafinblokker snittet, deretter sortert og arkivert i 
nummerrekkefølge. 
Automatisert blokkarkiveringssystem gjør det mulig å «arkivere» 
blokker fortløpende mens man arbeider med et pasientkasus uten å 
sortere hvert kasus for seg selv. Hele esken med ferdig snittete 
blokker skannes deretter. I den prosessen blir hver blokk registrert 
på en bestemt plass i selve boksen og utover dette i hvilken rekke, 
hvilken seksjon, hvilket rom blokken befinner seg. 
Målsetning:  
 Mer effektiv arkivering 
 Kortere arkiveringstider 
 Hindre at blokker blir feilarkivert og dermed «forsvinner» for 

alltid fordi de ikke lenger kan spores.  
 Bedre pasientsikkerhet 
 Mindre leting etter blokker  
 Mindre personalressursbruk i forhold til tradisjonell arkivering 

Finansiering Gjennom VVs egne midler 
Kontaktinformasjon Vestre Viken 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Implementering av «digital patologi» som pilotprosjekt 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Vestre Viken (Avdeling for klinisk patologi) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Avdeling for klinisk patologi har stor pågang av prøver, og det er 
mangel på patologer. Innføring av digital patologi (skanning av 
diagnostiske objektglass) vil ha flere fordeler. Det vil kunne gi 
kortere svartider og mer fleksibilitet i patologenes arbeidshverdag. 
Digital patologi gi mulighet for morfometrisk bildeanalyse, 
forbedre vurdering av kreftmarkører og vil kunne brukes i 
utdanning av forskjellige yrkesgrupper innen patologi og av LIS ved 
andre kliniske avdelinger som komplementært og supplerende 
opplegg. 
Det vil også berede grunnen for diagnostikkstøtte ved bruk av 
«kunstig intelligens». 
Pilotprosjektet innfører digital patologi for deler av diagnostikken. 
Målsetning:  
 Kortere svartider 
 Mindre sårbar drift 
 Gjennomføre enkel morfometrisk bildeanalyse 
 Forenkle fremhenting av objektglass for sammenlikning 
 På lang sikt (10 år): Erstatte fysisk objektglassarkiv (ved 

fullverdig digital løsning) for objektglass eldre enn 1 år fra 
implementeringsdato av fullverdig digital løsning. 

 Ved utrulling av fulldigitalisert løsning enklere 
kompetansedeling mellom patologiavdelinger og enklere 
muligheter for konsultasjon ved vanskelige diagnoser både 
nasjonalt og internasjonalt 

 Utdannings- og biblioteksfunksjon for ulike yrkesgrupper innen 
patologi 

 Forbedret, mer spennende utdanning for LIS både innen 
patologi, men også utover avdelingsgrenser gjennom 
samarbeid med andre kliniske avdelinger som har digitale 
læringsmuligheter 

Finansiering Finansering gjennom VVs egne midler 
Kontaktinformasjon Vestre Viken 
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1.5. Sørlandet sykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Avstandsoppfølging 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det utvikles stadig flere teknologiske muligheter for avstands-
oppfølging.  SSHF må være i stand til å ta i bruk mulighetene. 
Prosjektet skal identifisere flere aktuelle pasientgrupper enn dem 
som i dag får telemedisinsk oppfølging. I tillegg har prosjektet som 
ambisjon å etablere et effektivt felles forvaltningssystem og 
identifisere finansieringsutfordringer og foreslå incentivordninger. 
Prosjektet gjennomføres sammen med kommunene. 

Finansiering Midler til tjenesteinovasjon fra HSØ 
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Inger-Alice Naley Aas 

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Sensorprosjekt 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Forskningsprosjekt 
Sørlandet sykehus HF ønsker gjennom et forskningsprosjekt å 
utvikle metodikk for bruk av sensorteknologi i døgnenheter i 
spesialisthelsetjenesten: 
Forskningsprosjektet har to hovedmålsettinger:  

 økt pasientsikkerhet  
 bedre kvalitet på behandling  

Hovedmålsettingene vil nås gjennom utvikling av tre 
underprosjekter:  

 Forebygging av dødsfall og selvmord i 
spesialisthelsetjenesten ved bruk av sensorteknologi.  

 Bruk av sensorteknologi for monitorering av søvn. 
 Bruk av sensorteknologi for forebygging og forhindring av 

agitasjon med påfølgende reduksjon av tvang (innen 
psykisk helse).  

Sørlandet sykehus HF ønsker å installere sensorer på 
pasientrommene for monitorering av vitale funksjoner, søvn og 
bevegelse. Gjennom datainnsamling fra sensorene vil man kunne 
utarbeide algoritmer som igjen kan identifisere avvikende 
søvnmønster, endring i atferdsmønster og vitale funksjoner som 
ikke lenger er tilstede. Dette vil kunne sikre en rask og effektiv 
intervensjon for å forebygge skjevutvikling på søvn og negativ 
prognose, sikre tidlig intervensjon for å redusere agitasjon og 
dermed redusere sannsynlighet for bruk av tvang, samt forhindre 
selvmord på døgnavdeling uten innføring av for inngripende 
beskyttelsestiltak.  
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Teknologiutprøvingsprosjekt 
For å kunne oppnå målsettingene relatert til et fremtidig 
forskningsprosjekt som beskrevet over, har et første steg på veien 
vært gjennom et teknologiutprøvingsprosjekt å teste ut 
eksisterende produkt innen sensorteknologi, med formål: 
verifisere at teknologien virker som tiltenkt, for funksjonene 

 tilstedeværelse  
 respirasjon  
 søvnmonitorering 
 innhente brukererfaringer rundt bruk av sensorteknologi 
 innhente medarbeidererfaringer rundt bruk av 

sensorteknologi  
Gjennom teknologiutprøvingsprosjektet har vi hatt som mål å 
verifisere at sensorene innhenter data som er nøyaktige nok til å 
kunne benyttes for innsamling av data til et påfølgende 
forskningsprosjekt.  
 
Gjennomføring 
Teknologien i utprøvingsprosjektet ble levert av kommersiell aktør 
Egde Consulting. Sensorene er utviklet av Novelda og 
brukergrensesnittet ble videreutviklet av Egde. I sluttperioden av 
prosjektet testet vi også ut brukergrensesnitt fra Cascade. 
Sensorene ble montert i vandalsikre bokser.  
Sensorene ble installert på 8 pasientrom- og bad fordelt på 3 ulike 
enheter og lokasjoner innen Klinikk for psykisk helse, alle i 
eksisterende bygningsmasse: 

 2 pasientrom ved psykiatrisk døgnenhet på Bjorbekk, DPS 
Aust-Agder 

 3 pasientrom ved akuttpsykiatrisk døgnenhet B i Arendal, 
Psykiatrisk sykehusavdeling 

 3 pasientrom ved akuttpsykiatrisk døgnenhet 6.1 i 
Kristiansand, Psykiatrisk sykehusavdeling 

 
Utvalg 
Utvalget bestod av pasienter innlagt ved psykiatrisk døgnenhet ved 
DPS Aust-Agder og akuttpsykiatriske døgnenheter B og 6.1 ved 
Psykiatrisk sykehusavdeling ved Sørlandet sykehus, i perioden 
januar til juni 2019.  
 
Inklusjon/eksklusjonskriterium 
I utgangspunktet ville alle pasienter innlagt i prosjektperioden 
kunne inkluderes i teknologiutprøvingen, men vi har ønsket at det 
skal være frivillig å delta. Det har også blitt gjort eksklusjoner, blant 
annet når det kommer til pasienter med paranoid psykose, hvor en 
slik passiv monitorering ville kunne bidra til en eskalering av 
problematikken.  
 
Innsamling av data 
Pasientinformasjonen som ble samlet inn er ikke knyttet til navn 
eller personsensitive data, og bestod av en registrering av 
pasientenes tilstedeværelse, respirasjon og søvnmønstre.  
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Analyse 
Data innsamlet i teknologiutprøvingsprosjektet var kun tiltenkt å 
benyttes i verifiseringen av sensorteknologien, og vil i tråd med 
informasjon til pasientene ikke bli benyttet til andre formål.  
Et påfølgende forskningsprosjekt som nevnt over må samle inn 
egne data for analyse og input til utvikling av algoritmer, som igjen 
som vil bli benyttet som grunnlag for utvikling av persontilpassede 
tiltak og varslingssystem innen spesialisthelsetjenesten.  
 
Konklusjon og anbefalinger 
Teknologiutprøvingen ble gjennomført på 8 pasientrom og med 45 
samtykkende pasienter i perioden januar til juni 2019, med 
følgende konklusjon: 
Teknologien virker for funksjon tilstedeværelse med følgende 
utfordring: 
Pasientrommene i utprøvingen hadde en rektangulær utforming. 
Sensorene innhenter radarsignal ut fra et forhåndsdefinert 
sirkulært område. For å få dekket alle kroker av pasientrommet 
måtte derfor radaren stilles inn på en måledistanse som gir en 
sirkulær rekkevidde som griper inn i eventuelle tilgrensende rom. 
Ved noen få anledninger ble det dermed hentet inn signaler fra 
person i et tilgrensende rom. Dersom man ønsker å benytte denne 
typen sensorteknologi i fremtidige nybygg vil denne utfordringen 
kunne løses ved å legge inn et ugjennomtrengelig membran eller 
annet signalisolerende materiale i veggene.  
 
Teknologien virker som tiltenkt for funksjon respirasjon.  
Teknologien virker som tiltenkt for funksjon søvnmonitorering. 
 
Brukererfaringer rundt bruk av sensorteknologi: 
Brukererfaringer fra pasienter innlagt ved døgnenhet på DPS 
Bjorbekk var utelukkende positive. Erfaringer viser til at brukerne 
opplevde en følelse av økt trygghet, samtidig som sensoren på 
pasientrommet ikke opplevdes som inngripende.  
Pasientene som var innlagt ved akuttenhetene i psykiatrisk 
sykehusavdeling var generelt mer skeptiske til denne teknologien, 
og det var derfor en høyere andel av disse pasientene som takket 
nei til å være med i prosjektet.  
Link til brukererfaring, som del av NRK’s videoreportasje publisert 
24.06.19: https://www.nrk.no/video/PS*e1a4a86d-2092-41d0-
a2eb-db2fba6482a7 
 
Medarbeidererfaringer rundt bruk av sensorteknologi: 
Vi opplever generelt at både behandlere og miljøpersonale som har 
vært berørt av dette prosjektet er opptatt av og engasjert i å 
utnytte ny velferdsteknologi for økt pasientsikkerhet og eventuelt 
til forbedring av aktuelle helsetjenester.  
Når det gjelder søvnmonitorering så har det vært nyttig å kunne 
sammenligne registrerte data opp mot pasientenes uttalelser og 
medarbeidernes observasjoner. 
Medarbeidere mener at bruk av denne type teknologi i nye 
bygninger, og i eksisterende bygningsmasse dersom 
romavgrensningen er god nok, vil kunne medføre økt 
pasientsikkerhet gjennom hele døgnet, redusert inngripen ved 

https://www.nrk.no/video/PS*e1a4a86d-2092-41d0-a2eb-db2fba6482a7
https://www.nrk.no/video/PS*e1a4a86d-2092-41d0-a2eb-db2fba6482a7
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normal søvn, samt bidra til at miljøpersonale i fremtiden kan 
benytte mer av sin arbeidstid til de pasientene som trenger det 
mest, og til dem som ønsker noen å snakke med.  
Gjennom teknologiutprøvingsprosjektet har vi fått verifisert at 
sensorene foretar registreringer som kvalifiserer til å kunne 
benyttes for innsamling av data i et fremtidig forskningsprosjekt. 
Prosjektgruppen anbefaler på bakgrunn av konklusjonen fra 
teknologiutprøvingen at arbeidet med å søke midler til et 
påfølgende forskningsprosjekt videreføres.  
Prosjektgruppen anbefaler på bakgrunn av erfaringene fra 
teknologiutprøvingen en implementering av denne type teknologi i 
pasientrom ved fremtidige nybygg. 
Prosjektgruppen anbefaler også at det letes videre etter løsninger 
som vil kunne bidra til en bedre romavgrensning for bruk av denne 
type teknologi i eksisterende bygningsmasse.  
 
Link til NRK’s artikkel om pilotprosjektet, publisert 24.06.19:  
https://www.nrk.no/sorlandet/denne-sensoren-skal-forebygge-
selvmord-1.14577033 

Finansiering Det søkes fortløpende om midler til et forskningsprosjekt som 
beskrevet over. Søknad i samarbeid med Universitetet i Agder om 
forskningsmidler ble sendt NFR i april 2019. Søknad i samarbeid 
med Universitetet i Agder og kommersiell aktør Egde om midler til 
innovasjon i offentlig sektor er under utarbeidelse og planlegges 
sendt NFR i september 2019. Vi søker fortløpende etter midler der 
det er mulig.  
Teknologiutprøvingsprosjektet ble i sin helhet finansiert av 
Sørlandet sykehus HF.  

Kontaktinformasjon Prosjektleder: Torun Poppe 
Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotikabehandling 
med infunsjonspumpe 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sørlandet sykehus HF, Klinikk somatikk Kristiansand 
Kort om innhold og 
målsetning 

SSHF har redusert med ca 100 liggedøgn pr mnd ved Kristiansand 
alene i dette prosjektet, som nå er standardbehandling.  

Finansiering  
Kontaktinformasjon Nina Hope Iversen 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Brukerstyrte poliklinikker for ME og HIV 

Mnd og år oppdatert Sørlandet sykehus HF, Klinikk somatikk Kristiansand 
Eies av  
Kort om innhold og 
målsetning 

Dette er avsluttet som prosjekt, og standard behandling ved SSK. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Nina Hope Iversen 

 
  

https://www.nrk.no/sorlandet/denne-sensoren-skal-forebygge-selvmord-1.14577033
https://www.nrk.no/sorlandet/denne-sensoren-skal-forebygge-selvmord-1.14577033
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1.6. Sunnas sykehus 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Helautomatisk desinfisering av smitterom 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sunnaas sykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Til tross for gode smitteforebyggende tiltak, mottar Sunnaas 
sykehus som andre sykehus, regelmessig pasienter med så 
alvorlige infeksjoner at de må isoleres. Gode rutiner for 
desinfisering av smitterom utgjør en viktig del av sykehusets 
smitteforebyggende arbeid. Dagens prosedyre med manuell 
desinfisering av disse rommene har et stort potensial for utvikling. 
 
Målet for prosjektet var: 

 Sikrere og bedre desinfisering, i form av flere dyser og 
bedre spredning av H202 

 Tidsbesparelse knyttet til frakt og rigging av utstyr, og 
klargjøring av rom 

 Bedre HMS; redusere tid personell må oppholde seg på 
smitterom før desinfisering kjøres, gir mulighet for 
automatisk utlufting av H2O2 før personell går inn igjen på 
rommet som har vært desinfisert, og reduserer mulighet for 
å gjøre feil 

 
Finansiering Innovasjonsmidler HSØ 2017 
Kontaktinformasjon Sveinung Tornås/Ann-Sissel Pedersen 

 

 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

NIMBLE 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sunnaas sykehus/OUS ved C3 
Kort om innhold og 
målsetning 

Siden 2017 har Sunnaas samarbeidet tett med firmaet Diffia om 
utvikling av en løsning for økt mobilitet og kommunikasjon. 
Prosjektet har mai 2019 gått i produksjon, hvor sykepleietjenesten 
får arbeidsoppgaver/dokumentasjon fra DIPS på mobil. Som del av 
innovasjonskontrakten skal flere arbeidsoppgaver inkluderes, samt 
kommunikasjonsmodul utvikles på samme mobile flate. Prosjektet 
har i tett samarbeid med Sykehuspartner HF «gått opp» en rekke 
nye områder, og løst en rekke utfordringer knyttet til mobilitet. 
 
Målsettingene er bedre kvalitet på dokumentasjon, mer effektive 
arbeidsprosesser og bedre kommunikasjon i teamet rundt den 
enkelte pasient. 
 

Finansiering Innovasjon Norge/HSØ støtte til innovasjonskontrakter 
Kontaktinformasjon Allan Jørgensen/Bjørn Kleven/Sveinung Tornås 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

SporTek 

Mnd og år oppdatert 2019-2020 
Eies av Sunnaas sykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

SprorTek er en elektronisk sporing av utstyr. Sykehuset har mye 
utstyr som lånes ut til pasienter med ulike behov: sengemadrasser, 
blodtrykksapparat, spesialdusjstoler, sittevekt med mer. Det krever 
svært god lagerstyring og disiplin for å få satt utstyr tilbake på 
riktig plass slik at det er lett for neste å låne. I dag bruker vi mye tid 
på å lete, - også når utstyr skal til regelmessig kontroll. En 
elektronisk sporing på utlånsutstyr vil kunne fortelle hvor utstyret 
er og koplet opp mot statistikk i lagerføring kan det gi indikasjoner 
på hvilket utstyr som foretrekkes ved ulike diagnoser og hva som 
straks må til service. Prosjektet er i utprøving av bluetooth 
teknologi og har vist gode resultater hittil med sporing av 
rullestolputer. 
Målsetningen med innovasjonen er å spare tid hos klinikere på å 
finne igjen utstyr, lette oversikt over lagerbeholdning (redusere 
unødvendige innkjøp), lette tilgang på informasjon om stell og 
vedlikehold ved at det er festet til selve gjenstanden (kvalitet) og 
som beslutningsstøtte ved valg av riktig hjelpemiddel og innkjøp. 

Finansiering Sunnaas sykehus 
Kontaktinformasjon Anne-Marthe Sanders/ Bjørn Kleven 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Virtuell gruppetrening 

Mnd og år oppdatert 2019 
Eies av Sunnaas sykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Sunnaas sykehus har våren 2019 gjennomført aerobic 
treningsgruppe til musikk over videokonferanse for personer med 
fysiske funksjonsnedsettelser. Instruktør og 8 deltakere deltok fra 
Aker helsearena, Sunnaas sykehus, med videokonferanseutstyr 
koblet til Norsk Helsenett. 5 personer deltok hjemmefra med 
bærbar datamaskin og programvaren Cisco Meeting over Norsk 
Helsenett med eksternt kamera og lydenhet. 3 personer deltok fra 
annen treningslokalisasjon med videokonferanseutstyr koblet til 
Norsk Helsenett. Treningen foregikk interaktivt med 
toveiskommunikasjon. Deltakerne hadde også tilgjengelig en 
ferdiglaget treningsvideo for egentrening.  
 
Målet for prosjektet var:  

 Økt kapasitetsutnyttelse og effektivisering 
 Bidra til et likeverdig tilbud uavhengig av bosted 
 Gi pasienter med fysisk funksjonsnedsettelse et tilbud som 

innebærer fysisk aktivitet med økt helsegevinst, 
mestringsfølelse og sosial gruppetilhørighet 

Finansiering Sunnaas sykehus og Extrastiftelsen 
Kontaktinformasjon Tone Stokstad Weider / Hilde Sørli / Britt Marie Rak / Anne Marie 

Lannem, Nora Funkquist 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Telemedisinsk avstandsoppfølging (hjem til pasient) 

Mnd og år oppdatert 2018 
Eies av Sunnaas sykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Sunnaas sykehus har siden 2013 fulgt opp pasienter i eget hjem 
med videokonsultasjoner. Oppfølgingen foregår fra poliklinikken, 
enten som en-til-en- oppfølging eller tverrfaglig i samhandling med 
primærhelsetjenesten. 
 
Målsetting: 
-Bedre kvalitativ oppfølging av pasienter med 
funksjonsnedsettelser 
-Unngå belastende transport / reise  
-Økt brukermedvirkning 
-Bedre samhandling og erfaringsutveksling med 
primærhelsetjenesten 
-Likeverdige helsetjenester (lettere tilgang uavhengig av geografi 
og helsetilstand) 
-Reduserte samfunnsøkonomiske kostnader (sårkonsultasjoner for 
ryggmargsskadde utgjør 15 % av kostnadene sammenlignet med 
oppmøtekonsultasjon) 
 

Finansiering Sunnaas sykehus, samt noe eksterne prosjektmidler 
(Legeforeningen, HSØ) og forskningsmidler. 

Kontaktinformasjon Hilde Sørli/Tone Stokstad Weider 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Navn på tiltak/prosjekt: Digital postgang med direkte 
utsending fra DIPS til Digipost  

Mnd og år oppdatert 2018 
Eies av Sunnaas sykehus v/ Regional koordinerende enhet HSØ (RKE) 
Kort om innhold og 
målsetning 

RKE mottar og rettighetsvurderer ca 13 000 henvisninger fra 
fastleger og andre med henvisningsrett i primærhelsetjenesten 
hvert år. RKE sitt mandat er å vurdere rett til helsehjelp i form av 
Rehabiliteringstilbud som tilbys den enkelte pasient ved en av de 
30 private behandlingsstedene som har inngått avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. Vurderingene generer om lag 36 000 utgående brev 
per år.  
Per i dag finnes det ikke løsninger via Norsk helsenett som ivaretar 
lovkravene til svar på henvisninger til henviser og pasient, samt 
behandlingssted - dersom dette er en annen enn den som har tildelt 
rett til helsehjelp. RKE tok derfor i 2018 i bruk Digipost til dette 
formål, da Digipost er en sikker postkasse med sikkerhetsnivå 4.  
For integrasjon mellom EPJ/ DIPS og postkassen Digipost benyttes 
en meldingsformidler / programvare ved navn DgiLink.  
Brevene videresendes enten digitalt via Digipost til mottaker, eller 
per papir via Printløsningen til Digipost til dem som ikke har 
etablert Digipost.  
Løsningen er meget fleksibel ved at avsender kan legge til ønskede 
vedlegg etter behov. RKE har i tillegg en defaultløsning for faste 
vedlegg knyttet til 18 ulike brevmaler.   
Per i dag sparer RKE om lag 50% av alle driftskostnadene knyttet 
til utsending av post ved porto, papir, utskrift, konvolutter, samt 
tidligere drift av pakkemaskin.  
«DigiLink løsningen» er valgt løsning inntil 
kommunikasjonsbehovet med alle involverte imøtekommes 
gjennom nasjonale - eller regionale løsninger.  
 
Mål:  

 Innfri lovkrav til 10 dagers samlet vurderingstid med first 
og tid for helsehjelp  

 Redusere mulighetene for menneskelig svikt ved 
digitalisering av analoge pasientopplysninger  

 Sikker digital forsendelse av brev til henviser, pasient og 
behandlingssted direkte fra DIPS 

 Unngå tap av post med sensitive pasientopplysninger, 
hvilket har vist seg som et stort problem i Norge ved analog 
postgang  

 Unngå lagring og oppbevaring av sensitiv 
pasientopplysninger per papir  

Økonomiske besparelser 
Finansiering Engangskostnad for installasjon på kr 10 000. Finansieres via 

umiddelbar besparelse ved valgte løsning.  
Kontaktinformasjon Kontakt/mer informasjon:  

Jon Ivar Sørland – enhetsleder / Else Hoft – reHabiliteringsrådgiver 
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1.7. Sykehuset Innlandet HF 
¨ 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Digital samhandling i pasientforløp 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør medisin og helsefag 
Kort om innhold og 
målsetning 

Fire arbeidspakker som ser på hvordan digitalisering kan forbedre 
samhandling i prioriterte pasientforløp. 
A1: toveis videokommunikasjon (hodekameraet HMT-1) i 
prehospital vurdering og beslutningsstøtte  
A2: Samhandling mellom kommune (sykehjem) og sykehus ved 
vurdering og beslutningsstøtte ved innleggelse.  
A3 og A4: Bruk av videokonferanse for 3 måneders oppfølging etter 
henholdsvis hoftebrudd og hjerneslag.

 
Formål er å: 

• etablere og teste bruk av digital samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

• evaluere effekt av redusert pasienttransport, bedre 
beredskap på prehospitale tjenester, lavere kostnader og 
økt pasienttilfredshet  
 

Mange samarbeidspartnere på tvers av helsetjenestenivå, 
innovasjonsklynger og bedrifter i næringsliv; ca 100 deltagere 
totalt. 
 
Oppstart januar 2019 

Finansiering Tjenesteinnovasjonsmidler fra HSØ 
Kontaktinformasjon Marit Dammen, prosessleder marit.dammen@sykehuset-

innlandet.no 
Embjørg Lie, avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet 
embjorg.lie@sykehuset-innlandet.no  
Videoillustrasjon arbeidspakke 1: https://vimeo.com/310650178  

 
  

mailto:marit.dammen@sykehuset-innlandet.no
mailto:marit.dammen@sykehuset-innlandet.no
mailto:embjorg.lie@sykehuset-innlandet.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Implementering av VAR Healthcare 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet 
Kort om innhold og 
målsetning 

Implementering av VAR Healthcare sine prosedyrer, 
kunnskapsstoff, tester og kalkulatorverktøy for å heve kvalitet, 
forenkle forvaltning og standardisere bruk av prosedyrer i 
sykepleie. Innføringen medfører opprydding og arkivering i 
eksiterende lokale prosedyrer. I tillegg er det mål om at tilgjengelig 
kunnskapsstoff, tester og kalkulatorer bidra til mer innovativ 
praksis. 

Finansiering Vanlig virksomhet/drift 
Kontaktinformasjon Randi Bing, rådgiver Kvalitet og pasientsikkerhet 

randi.bing@sykehuset-innlandet.no  
Wenche Rinde, rådgiver Kvalitet og pasientsikkerhet 
wenche.iren.rinde@sykehuset-innlandet.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Elektroniske pasienttavler 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør medisin og helsefag 
Kort om innhold og 
målsetning 

Integrasjon mot kliniske systemer som DIPS, gir mulighet for 
digitalisering av tavlemøter, samt at tavlene bidrar til bedre 
informasjonsflyt, arbeidsflyt og oversikt for personell. 

Finansiering Lokale investeringsmidler 
Kontaktinformasjon Roar Halvorsen, avd. sjef eHelse & teknologi 

roar.halvorsen@sykehuset-innlandet.no 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

5G pilot Elverum 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør medisin og helsefag 
Kort om innhold og 
målsetning 

Deltakelse i pilotering av Telenor sitt nye 5G nett i Elverum.  
Testing av utstyr, sikkerhet og ulike arbeidsformer i 5G-mobilnett 

Finansiering Egeninnsats med ressurser og sykehusutstyr, Telenor stiller med 
nødvendig 5g-utstyr 

Kontaktinformasjon Roar Halvorsen, avd.sjef eHelse & teknologi 
Roar.Halvorsen@sykehuset-innlandet.no 

 
  

mailto:randi.bing@sykehuset-innlandet.no
mailto:wenche.iren.rinde@sykehuset-innlandet.no
mailto:roar.halvorsen@sykehuset-innlandet.no
mailto:Roar.Halvorsen@sykehuset-innlandet.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Virtuell veiledning innen EIBI  -  ny arbeidsmetode ved bruk av 
teknologi 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Habiliteringsavdelingen Sykehuset Innlandet 
Kort om innhold og 
målsetning 

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, internasjonalt 
beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en 
evidensbasert intervensjon for barn i førskole alder med 
autismespekterforstyrrelser. Det er utarbeidet en Flerregional 
fagprosedyre som beskriver gjennomføring av EIBI og 
kvalitetsstandarder for spesialisthelsetjenesten sin implementering 
av intervensjonen i samhandling med det kommunale 
tjenestetilbudet i Norge. Etter anbefalinger fra Helse Sør-Øst 
tilstreber Habiliteringsavdelingen i SI å levere tjenester i tråd med 
denne fagprosedyren 
(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/autisme
spekterforstyrrelser-eibi-early-intensive-behavioral-intervention).  
Det henvises stadig flere barn for utredning og oppfølging innenfor 
autismespekteret. Det medfører et økt press på tjenester og det blir 
vanskeligere å imøtekomme den økte etterspørselen med de 
ressurser vi har tilgjengelig. Sykehuset Innlandets nedslagsfelt 
spenner over et stort geografisk område som innebærer 
reiseavstander på opp mot 5 timer for å nå enkelte kommuner. EIBI 
oppfølging innebærer å veilede ansatte og foreldre i direkte 
samhandling med barnet. I henhold til retningslinje skal det gis 
veiledning minimum hver 14. dag, i minimum 2 år inntil 4 timer pr. 
veiledning.   
Hensikten med dette prosjektet er å prøve ut en virtuell levering av 
de tjenestene som fagprosedyren anbefaler på en faglig forsvarlig 
måte. Det er urealistisk å kunne erstatte all veiledning med 
virtuelle hjelpemidler, men vi ønsker å måle effekter både på 
system og individnivå som følge av å gjennomføre annenhver 
veiledning via den videobaserte løsningen, Cisco Meeting. Formålet 
med prosjektet er å evaluere effekt av virtuell veiledning i EIBI 
oppfølging av førskolebarn med autisme 
Oppstart januar 2019 

Finansiering Innovasjonsmidler tildelt av HSØ RHF kr 750 000.- 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Jørn Isaksen (jorn.isaksen@sykehuset-innlandet.no) 

og avdelingssjef Wenche M Røkke, Habiliteringsavdelingen 
 
  

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/autismespekterforstyrrelser-eibi-early-intensive-behavioral-intervention
https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/autismespekterforstyrrelser-eibi-early-intensive-behavioral-intervention
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Gaming against depression 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sykehuset Innlandet – Psykisk helsevern 
Kort om innhold og 
målsetning 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Alderspsykiatrisk avdeling, 
SI, og Høgskolen i Innlandet der målet er å utvikle spill i Virtual 
Reality (VR) som kan bidra i mobiliseringen og behandlingen av 
eldre pasienter med alvorlig depresjon.  

Finansiering Regionalt Forskningsfond (forprosjekt) 
Kontaktinformasjon Ståle Fredriksen, Stale.fredriksen@sykehuset-innlandet.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Demens sett fra innsiden 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sykehuset Innlandet – Psykisk helsevern 
Kort om innhold og 
målsetning 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Alderspsykiatrisk avdeling,  
Høgskolen i Innlandet, og Nasjonalforeningen for folkehelsen der 
målsettingen er å utvikle scenarioer i VR som simulerer demens.  
Hensikten er å gi brukerne en bedre forståelse av hvordan 
sykdommen arter seg.  

Finansiering Intern finansiering. Det vil bli søkt om utviklingsmidler fra 
Extrastiftelsen  
høsten 2019 

Kontaktinformasjon Ståle Fredriksen, Stale.fredriksen@sykehuset-innlandet.no 
 
  

mailto:Stale.fredriksen@sykehuset-innlandet.no
mailto:Stale.fredriksen@sykehuset-innlandet.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

TRYGG ECT 

Mnd og år oppdatert 2019.06.01 
Eies av Sykehuset Innlandet HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Gjennom en innovativ anskaffelsesprosess har Sykehuset Innlandet 
i samarbeid med industribedriften VIXEL ved hjelp av avanserte 
spill- og VR-teknologi utviklet et virtuelt scenario for 
sjekklistetrening, kalt TRYGG ECT, som gjennomføres før oppstart 
av ECT-behandling. Programmet tar utgangspunkt i ECT-
retningslinjene fra 2017 der det anbefales at teoretiske og 
praktiske opplæringsprogram utarbeides. Dette VR-baserte 
programmet skal danne grunnlag for å utvikle en fullverdig VR 
basert opplæring innen 2020 som innen 2025 kan anvendes av 
80% av alle helsepersonell som administrerer ECT i dag i Norge. 
HVA ER GJORT: Det er utviklet et VR-basert simuleringsprogram 
som benytter modellen for medisinsk simulering for å øve på 
forberedelser til ECT-behandling der målgruppen er studenter, 
ECT-operatører, LIS, anestesipersonale og sykepleiere. I 
programmets FASE I kan kandidaten utføre trening på 
gjennomgang av sjekklisten som et kognitivt hjelpemiddel for å 
bidra til å fullføre oppgavene og sikre kommunikasjon og 
samhandling i teamet før behandlingen starter. Dette med 
bakgrunn i pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. Prototypen er 
tilrettelagt for stemmekommunikasjon og visuell samhandling på 
tvers av geografiske lokasjoner slik at man kan øve på verbale og 
praktiske prosedyrer i et virtuelt ECT-behandlingsrom.  

Finansiering Prosjektet er støttet av tjenesteinnovasjonsmidler i HSØ og daglig 
virksomhet Sykehuset Innlandet HF. 

Kontaktinformasjon Johnny Sandaker, prosjektleder (johnny.sandaker@sykehuset-
innlandet.no) 
Videoillustrasjon: https://vimeo.com/353651217 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

ADI – redusere ressursbruk i ansettelsesprosessen gjennom 
automatisering, digitalisering og integrasjoner 

Mnd og år oppdatert  
Eies av HR-direktør 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ta i bruk tilleggsfunksjoner i Personalportalen som er utviklet av 
Sykehuspartner. Målsettingen er effektivisering, automatisering og 
digitalisering av følgende oppgaver: 

 Bestilling av arbeidsavtale 
• Generering av arbeidsavtale 
• Signering av arbeidsavtaler  
• Arkivering 

 
Arbeidsavtaler signeres digitalt gjennom DIFI sin e-
signeringsløsning. Dette vil føre til færre brev, mindre printing og 
scanning, i tillegg til mindre utgifter knyttet til porto, ark og 
konvolutter. 

Finansiering Finansieres av Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon avdelingssjef HR-forvaltning Marianne Enger 

Marianne.enger@sykehuset-innlandet.no 
  

https://vimeo.com/353651217
mailto:Marianne.enger@sykehuset-innlandet.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Virtuell Reality (VR) basert læringsarena for bedret 
behandling av eldre multisyke 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Divisjon psykisk helsevern, i samarbeid med Gjøvik Kommune og 

NTNU 
Kort om innhold og 
målsetning 

VR-basert trening for volds og konflikthåndtering for 
helsearbeidere som jobber med multisyke. Piloten skal danne 
grunnlag for en fremtidig innføring av en permanent digital 
læringsarena. Sykehuset Østfold er samarbeidspartner i prosjektet. 
Den overordnede målsettingen med prosjektet er å heve 
kompetansen innen vold og konflikthåndtering for de ansatte i 
helsesektoren i Innlandet og Østfold som i dag arbeider med eldre 
multisyke over 65 år. Denne økte kunnskapen vil bidra til økt 
kvalitet på behandlingen, bedre pasient-sikkerhet og økt 
egenmestring for denne pasientgruppen. Forprosjektet skal 
pilotere eksisterende trening i VR basert konflikthåndtering 
utviklet for psykiatriambulansen ved Sykehuset Innlandet og 
tilsvarende VR treninger som Sykehuset Østfold har utviklet og tatt 
i bruk. Målsettingen er å definere kriterier for hvordan disse 
tjenestene best kan videreutvikles til bruk for en distribuert 
trening i kommunene. Forprosjektet er basert på eksisterende 
samarbeid i SAM-AKS og pilotere med helsepersonell i innlandet 
som har daglig kontakt med eldre multisyke over 65 år.  

Finansiering Innomed/Helsedirektoratet. Fullført forprosjekt 
Kontaktinformasjon Frode Johansen, prosjektleder (frode.johansen@sykehuset-

innlandet.no) 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

MunLight 

Mnd og år oppdatert  
Eies av SIM Innlandet (Sykehuset Innlandet) og Stange Kommune 
Kort om innhold og 
målsetning 

VR-basert trening (360
0 

innspilt video) i konflikthåndtering av 
psykisk ustabile. Simulering i VR basert distribuert trening og 
læring innen konflikthåndtering kan gi økt kvalitet på tjenesten, 
reduserer bruk av tvang, økt sikkerhet for helsepersonell og for 
tjenestemottakere. Kunnskap om hvorfor noen situasjoner er 
spesielt konfliktutsatt er viktig for at helsepersonell selv kan unngå 
eller håndtere konflikter best mulig.  Utfordringer er å tilby denne 
typen kurs for alle ansatte. 

Finansiering Regionalt Forskningsfond Innlandet (forprosjekt). Fullført prosjekt 
Kontaktinformasjon Johnny Sandaker, prosjektleder (johnny.sandaker@sykehuset-

innlandet.no) 
Videoillustrasjon: https://vimeo.com/311970184 

 
  

https://vimeo.com/311970184
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Aerial Transport of Biological Material (AtB) – Droneprosjekt 

Mnd og år oppdatert  
Eies av OUS, SI er samarbeidspartner 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ser på mulighetene til å frakte biologiske prøver med 
dronetransport. Sykehuset Innlandet er samarbeidspart og 
utprøvingsarena (case provider) i prosjektet. 

Finansiering HELSEVEL programmet i NFR (innovasjonsprosjekt). 
Kontaktinformasjon Karl Arne Johannessen, OUS, Prosjektleder 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Virtuelt Medisinrom 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Sykehuset Innlandet og 

EON Reality 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det overordnede målet for prosjektet er å bedre legemiddelregning 
og legemiddelhåndtering blant sykepleierstudenter. Det har blitt 
utviklet et medisinrom i VR, som studentene kan trene i. Prosjektet 
har som mål å utvide målgruppen til alt helsepersonell, der et 
samarbeid med Sykehuset Innlandet vil være sentralt. Vi bruker i 
snitt 10 årsverk årlig i HSØ på å vise studentene et medisinrom når 
det skal legges til rette for praktiske studier (4 timer per 
sykepleiestudent i forberedelse til praksisperioden). 

Finansiering Norgesuniversitetet 
Kontaktinformasjon Mette Løhren, Høgskolen i Innlandet, prosjektleder 

(mette.lohren@inn.no) 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Smart transport i distriktene (STD) – Effektiv samkjøring av 
vare- og persontransport 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Hedmark Trafikk og Oppland Trafikk, i samarbeid med Entur, 

Sykehuset Innlandet, kommuner i Innlandet, og 
optimaliseringsmiljøet på SINTEF. 

Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektets visjon er "Smart transport i distriktene". Prosjektet vil 
realisere visjonen ved å utvikle Mobility-as-a-Service tilpasset 
grisgrendte strøk. Hovedidéen er et felles system for 
transportplanlegging, der behov for person- og varetransport 
samordnes for å utnytte transportressursene optimalt. Det ligger i 
dag mye kapasitet på transport på personer og varer (pasienter og 
blodprøver som en del av dette) som ikke utnyttes 

Finansiering TRANSPORT 2020 programmet i NFR 
Kontaktinformasjon Lasse Jordbru, Hedmark Trafikk, prosjektleder (lj@hedmark-

trafikk.no),  Randi Beitdokken (Medisinsk Service, 
randi.beitdokken@sykehuset-innlandet.no), Tor Christian Halset 
(pasientreiser) 

 

  

mailto:lj@hedmark-trafikk.no
mailto:lj@hedmark-trafikk.no
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1.8. Sykehuset Østfold HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

HIMSS reklassifisering 

Mnd og år oppdatert August 2018 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Bedre kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. HIMSS 
klassifisering og EMRAM score er et virkemiddel og en veileder i 
dette arbeidet. HIMSS klassifikasjon er gyldig i 3 år.  
De tiltak som er nødvendig for at Sykehuset Østfold (SØ) kan 
reklassifiseres av HIMSS til minimum nivå 6 skal være gjennomført 
innen desember 2020.Gjennomføring er avhengig av leveranser fra 
Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. 
Alle krav som er beskrevet i veileder for HIMSS analyse, nivå 6, er 
gjeldende. De mest sentrale målene er listet opp nedenfor fordelt 
på delprosjekter. 
• Elektronisk kurve og Lukket legemiddelsløyfe videreføring  

 Elektronisk verifikasjon av rett legemiddel, i rett dose 
og administrasjonsform til rett pasient i rett tid. Tas i 
bruk på minimum 50% av helseforetaket og løsningen 
skal benyttes i akutt mottak. 

• Blodsløyfe – delprosjektleder  
 Innføre elektronisk løsning med verifikasjon av rett 

pasient og rett blod/blodprodukt kontrollert mot den 
elektroniske bestillingen. Verifikasjon gjennomføres hos 
pasienten. Løsningen skal benyttes ved alle aktuelle 
avdelinger, inkludert akutt mottak. 

 Ta i bruk elektronisk transfusjonsjournal 
• Melkesløyfe  

 Elektronisk verifikasjon skal brukes i forbindelse med 
administrasjon av morsmelk fra melkebank. Mor/giver 
av morsmelk til rett barn må dokumenteres. Kontrollen 
skal foregå ved pasientsengen. 

• IKT sikkerhet og nødløsninger  
 Krav til IKT sikkerhet og nødløsninger er oppfylt  

• Strukturert journal  
 Dokumentasjon i pasientjournalen (EPJ, kurve osv) 

skjer i strukturert form. Gjelder alle typer 
pasientdokumentasjon utført av ulike yrkesgrupper.  
Målsetningen er at registrerte data kan gjenbrukes og gi 
grunnlag for klinisk beslutningsstøtte, advarsler og 
tilgang til relevante retningslinjer og 
behandlingsprotokoller. Forordninger av legemidler og 
rekvisisjon av undersøkelser som lab., bildediagnostikk 
mm skal skje elektronisk. 

• Analyse/rapporter  
 Etablere analyser og rapportering for klinisk 

beslutningsstøtte  
Finansiering Ikke avklart ennå 
Kontaktinformasjon prosjektleder Asbjørn Elgen 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Digitalt mediearkiv (2) Foto og video (filimport) 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Løsningen skal muliggjøre å lagre bilder, video og film til EPJ/PACS 
- Digitalt mediearkiv. Informasjonen skal kunne hentes frem basert 
på pasientopplysninger og være tilgjengelig fra DIPS.  
1. Bilder fra C-buer og ultralydapparat - valgte bilder lagres direkte 
fra modaliteten til DMA. 
2. Bilder og video fra kamera – valgte bilder lagres direkte fra 
kamera til DMA. 
3. Bilder og film fra operasjoner og endoskopier - Film fra 
operasjoner og endoskopier mellomlagres, for redigering og 
videresending til journal (DMA). 
 
Hva oppnås med løsningen? 

 Sikker pasientidentifikasjon. Rett bilde lagres på rett 
pasient 

 Bilde og film mer tilgjengelig 
 Digitalt bilde/film kan benyttes som dokumentasjon 
 Mulighet for opptak av "alle" operasjoner. Bedret 

mulighet for læring, kvalitetssikring og oppdage mulige 
feil 

 Redusert strålebehandling for pasient og reduksjon i 
antall radiologiske undersøkelser 

 Redusert ventetid for pasient ved skadepoliklinikken 
Tidsplan 

 C-buer ble koblet opp og tatt i bruk i 2017. Opptak og 
lagring av bilder og film fra operasjoner og endoskopi 
ble etablert ved årskift 2018/ 

 Foto ble etablert i juni 2019 og breddes til flere avd 
 video – er under utredning/planlegging 

Finansiering Bevilget med investeringsmidler. Prosjektet har pågått siden 2016. 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Heidi Halvåg 

 
  



42 
 

 
Navn på 
tiltak/prosjekt 

NEWS integrasjon 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Avdelingssjef MTA Sverre Granmark 
Kort om innhold og 
målsetning 

NEWS er et validert skåringssystem som SØ har tatt i bruk for å 
vurdere voksne pasienters kliniske status, og sier noe om 
pasientens oksygenopptak og -tilførsel i tillegg til 
respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthet. 
Prosjektets hensikt er å automatisere NEWS Score direkte inn til 
elektronisk kurve og elektronisk tavle.  
I dag er det manuelle registreringer og tilkalling ved endring 
/forverring av vitale parameter.  
Dette bidrar til arbeidsbesparing og økt tryggheten. I tillegg gjør 
sanntidsmålinger at pasientbehandlingen kan starte opp tidligere. 
Leger kan enkelt få oversikt på NEWS i elektronisk kurve og tavle, 
uavhengig av hvor de befinner seg i sykehuset. Risikoen for 
feilregistrering reduseres når ingen manuelle inntastinger gjøres i 
kurve og tavle.  
 

Finansiering Kr 1.250.000 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Jonny Johansen 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Pasientvekting 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Klinikksjef for medisin Volker Moræus Solyga 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektets skal utrede og komme med anbefaling på 
pasientklassifiseringssystemer for døgnområder somatikk. I tillegg 
skal det systemet pilotere og integrerer i eksisterende IT system i 
sykehuset.  
Pasientvektingssystem sikrer:  

 Pasientsikkerhet- rett bemanning til pasientens behov  
 Redusere dobbeltarbeid for registrering- 

samtidighetskonflikt  
 Bedre og tydeligere ressursstyring for leder av personell- 

økonomisk hensiktsmessig- ingen synsing- 
faktorklassifisering 

Finansiering Tas av driftsbudsjettet 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Mona Martinsen 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Virtuell pasientbehandling på tvers - samhandling helsehuset 
Indre og SØ 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Målet er å teste ut en metode for virtuell samhandling mellom 
helsehus og sykehus.  
Det vil si digitalt samarbeid via videokonferering, 
kompetanseoverføring, elektronisk overføring av EKG og 
røntgenbilder fra helsehuset til sykehuset. Helsehuset skal få 
beslutningsstøtte fra spesialist på sykehuset. Hovedmålet er å bidra 
til tjenesteinnovasjon som gir bedre ressursutnyttelse for 
helsetjenesten og ved å gi pasientene adekvat, god behandling på 
lavest mulig omsorgsnivå og nærmest mulig hjemmet.  

Finansiering Tas av driftsbudsjettet 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Carina Brimsholm 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Identifisere virtuelle helsetjenesten inklusive utprøving 
digital dialog 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Sykehuset har digitalisert arbeidsflyt internt i sykehuset. Det er nå 
ønskelig å utvide det digitale området til også å inkludere pasienten 
hjemme. Oppgaven er å identifisere hvilke virtuelle tjenester 
sykehuset kan tilby, samt rammeverk/teknologi for et slikt samlet 
tjenestetilbud.  
Initiere prosess, vurdere og anbefale deler (eller hele) av 
pasientforløp som kan virtualiseres eller digitaliseres, i tett 
samarbeid med klinikk og klinisk ledelse. Planlegge, teste, 
implementere og ta i bruk løsning for e-konsultasjon ved SØ.  

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder Heidi Halvåg 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Mobil app for blodprøvetaking 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektets mål er å etablere blodprøvetaking med smarttelefon for 
lab og lege/sykepleier, inkludert lukket prøvetakingssløyfe 
gjennom digital sporing og kontroll på alle steg i prosessen. Nytt 
mobilt verktøy skal også forenkle forberedelsene knyttet til utskrift 
av etiketter før blodprøver skal tas, ved at alle etikettene kan kjøres 
ut i en batch-jobb. 
Pasienten verifiseres gjennom digital registrering av 
pasientarmbånd, deretter registreres hvert glass som fylles med 
oppdatert prøvetaker og prøvetidspunkt. Samme prosess vil kunne 
brukes både til planlagte runder og såkalt etterstikking fra 
labpersonell. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Kristian Haug-Årseth 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Innovasjonspartnerskap 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Sammen med private næringslivsaktører og andre 
samarbeidspartnere skal SØ utvikle fremtidens digitale og virtuelle 
helsetjenester for pasient og helsepersonell i et kreftforløp for 
trygg og god hjemmeoppfølging. Ambisjonen er å utvikle en 
generisk løsning/tjeneste som kan breddes til andre 
sykdomsgrupper og store deler av helsetjenesten.  
Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og 
samarbeidsmodell bestående av fem faser: behovsavklaring, 
markedsdialog, konkurranse, utvikling og kjøp.  
Helse Sør-Øst og Sykehuspartner er tett involvert i prosjektet.  

Finansiering Innovasjonsmidler fra HSØ: kr 8.000.000,- 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Ingunn Olsen 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Blodgiverapplikasjon 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Målet er å utvikle, teste og ta i bruk en mobilapplikasjon i 
samarbeid med ekstern leverandør som har til hensikt å 
modernisere kommunikasjonen mellom blodbanken og blodgivere, 
samt rekruttere flere blodgivere. Det er ønskelig at applikasjonen 
har følgende funksjonalitet:  

 Timebestilling/avbestilling  
 Publisering via sosiale medier  
 Blodgiverprofil  
 Pushvarsling fra blodbanken  
 Oversikt over blodtype/blodverdier  

Finansiering Innovasjonsmidler fra HSØ: 570.000,- 
Kontaktinformasjon Ingunn Olsen 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Blodprøver tatt av pasienten hjemme 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Undersøke muligheter for at kreftpasienter er i stand til og føler seg 
trygge på å utføre blodprøve og – analyse selv i eget hjem ved bruk 
av tilrettelagt utstyr. Dette skal gi  
pasientene mer kunnskap om egen sykdom og bivirkninger og økt 
compliance. For  
sykehuset kan en slik praksis på sikt bidra til økt effektivisering og 
bedre ressursutnyttelse. 

Finansiering Innovasjonsmidler fra HSØ 1.000.000 
Kontaktinformasjon Ingunn Olsen 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Kinect fase 3 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal videreutvikle og kommersialisere utviklet løsning 
for falldeteksjon og forebygging.  I fase 3, er hensikten å 
gjennomføre utvidet testing av løsningskonsept (utviklet i fase 1 og 
2 i samarbeid med privat aktør) på et døgnområde,  

Finansiering Innovasjonsmidler fra HSØ kr 750.000,- 
Kontaktinformasjon Ingunn Olsen 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Spillbasert trening - slagrammede (NIHSS score) 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Klinikksjef for medisin Volker Moræus Solyga 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet har utviklet et spillbasert treningsprogram for 
helsepersonale involvert i trombolysesløyfen ved Sykehuset 
Østfold. Programmet lar bruker oppleve hele trombolyseforløpet 
fra teamleders perspektiv, hvor bruker må gjøre forskjellige 
aktiviteter relatert til sløyfen. Formålet er å undersøke om denne 
typen programvare kan benyttes som et verktøy som øker 
effektivitet og kvalitet i relevante medisinske prosedyrer gjennom 
effektiv trening. Brukerundersøkelser og utprøving viser at denne 
typen teknologi vil ha stor nytteverdi i rutiner og prosedyrer hvor 
det er praktisk vanskelig eller kostbart og få til annen type trening.  
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Attensi AS, 
masterstudent ved Høyskolen i Østfold, Sørlandet sykehus og 
Inven2/Norway Health Tech. 

Finansiering Innovasjonsmidler fra HSØ kr 750.000,- 
Kontaktinformasjon Ingunn Olsen  
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

VR-basert opptrening av synsfeltutfall etter hjerneslag 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Klinikksjef for medisin Volker Moræus Solyga 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet har til hensikt å undersøke om VR-teknologi kan være et 
nytt, effektivt verktøy i rehabiliteringen av pasienter som er blitt 
rammet av hjerneslag med synsfeltutfall. Helt konkret er det tenkt å 
benytte VR-briller, som vil bidra til økt bruk av 
selvbetjeningsteknologi ved at pasienten kan administrere utstyret 
og stå for mye av opptreningen selv. Mål for prosjektperioden: 

 Utvikle prototype av software/app for bruk med VR-
headset. 

 Undersøke den praktiske anvendbarheten av VR-teknologi 
som behandlingsverktøy mot pasientgruppen. 

 Undersøke om software/app med VR-headset er anvendelig 
i rehabiliteringen av slagpasienter med homonoym 
hemianopsi. Rapport som beskriver anvendeligheten av 
hardware mot pasientgruppe og beskriver potensialet som 
rehabiliteringsverktøy 

 Rapport/anbefaling som tar stilling til om det er et prosjekt 
som bør/kan videreføres som ett fullverdig 
utviklingsprosjekt 

Finansiering Innovasjonsmidler fra HSØ: kr 550.000,- 
Kontaktinformasjon Ingunn Olsen 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

VR-teknologi angstlidelser fase 2 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Avdelingssjef DPS Ingmar Clausen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Utvikle et behandlingskonsept (teknologi og terapi) for personer 
med angstlidelser 
Prototype er utviklet og testet (fase 1). Prosjektet har vært nødt til 
å søke en ny retning – hvor tidligere retning for prosjektet var 
PTSD/angstlidelser i forbindelse med forsvarets veteraner. 
Forsvaret har kjøpt inn en amerikansk utviklet VR-løsning for 
nettopp dette og «vårt» prosjekt ble derfor overflødig i denne 
settingen. Prosjektet har allikevel stor tro på at teknologi og 
metode utviklet i fase 1 vil kunne ha stor nytteverdi mot feltet 
angstlidelser, og har derfor rettet seg mot sosial angst hos 
pasienter med Asperger. Prosjektet har på grunn av dette fått 
forsinket oppstart, men har etter å ha etablert kontakt med 
fagpersoner som jobber med pasienter med Asperger-miljøet 
startet utviklingsarbeidet i samarbeid med Attensi AS og 
fremdriften er god.  

Finansiering Innovasjonsmidler fra HSØ: kr 750.000,- 
Kontaktinformasjon Ingunn Olsen 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasienten 
selv 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Direktør for fag og utvikling, Helge Stene-Johansen 
Kort om innhold og 
målsetning 

Utvikle løsning og produkter som skal bidra til sikker prøvetaking i 
hjemmet utført av pasienten selv. Sykehuset Østfold har gått 
sammen med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet 
og Difi for å invitere privat næringsliv til å inngå 
innovasjonspartnerskap for å utvikle løsninger som ikke finnes i 
markedet fra før.  Prosjektet starter høsten 2019 og varer ut 2022. 

Finansiering Innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge: kr 10 500 000,- (midler til 
valgt utviklingspartner/utvikling) 

Kontaktinformasjon Ingunn Olsen 
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1.9. Sykehuset i Vestfold HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

E-kols, e-mestring for forebygging, behandling og mestring av 
kols 

Mnd og år oppdatert 12.08.2019 
Eies av Medisinsk klinikk. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Sykehuset i Vestfold (SiV) ønsker å utvikle en gjenbrukbar modell 
for design av pasientforløp i helseforetaket, som støtter digital 
avstandsoppfølging.  

 Sykehuset i Vestfold ønsker å prøve ut og evaluere en ny 
digital løsning (eKols) for pasienter med kols ved sykehuset 
for mestring og monitorering av sykdom og helse 

 Fokus vil ved innføring av den nye teknologien kunne gå 
fra behandling til forebygging og egenmestring 

 Målet er å bedre helsetilstand og øke livskvalitet, 
samtidig som behovet for sykehusopphold reduseres 

Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en ny 
teknologisk løsning som en del av et nytt behandlingstilbud for 
pasienter med kols i Vestfold, som kan bidra til forebygging og 
egenmestring av egen helse og sykdom. Dette vil kunne påvirke 
både pasientens livskvalitet og helse, og hvordan helse- og 
omsorgstjenestene organiseres og leveres til pasienten.  
Å redusere antall reinnleggelser med 30 %, og reduksjon av 
liggetiden ved innleggelser med 20 % i 2021 (for pasienter med 
kols grad III-IV) ved SiV HF er overordnet prosjektmål. Bedre 
pasientopplevelse, med fokus på forebygging av forverring av 
grunnsykdom og økt egenmestring i forhold til dagens praksis, er 
også et sentralt mål. 
SiV har i samarbeid med Sykehusinnkjøp avholdt en 
leverandørkonferanse og igangsatt en prosess for å finne en 
teknologipartner, som kan bidra med å utvikle en digital løsning for 
å møte behovene skissert i tjenesteinnovasjonsprosjektet «eKols».  

Finansiering Prosjektet er tildelt 1.000.000 kroner i innovasjonsmidler fra HSØ. 
Prosjektet er også tildelt 750.000 kroner fra Extrastiftelsen, med 
spesielt fokus på utvikling av digital egenbehandlingsplan.  
Prosjektleder for prosjektet dekkes av interne midler.  

Kontaktinformasjon Marit Dahl Mikkelsen, Avdelingssjef Medisinsk Sykepleieavdeling, 
marit.mikkelsen@siv.no 
Rikke Aune Asbjørnsen, Rådgiver forskning- og 
innovasjonsavdelingen, rikke.aune.asbjornsen@siv.no 

 
  

mailto:marit.mikkelsen@siv.no
mailto:rikke.aune.asbjornsen@siv.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Pasienter med nevromuskulære sykdommer og 
respirasjonssvikt- avklaring og behandling 

Mnd og år oppdatert Medisinsk klinikk 
Eies av 09.08.2019 
Kort om innhold og 
målsetning 

Målsetning: Sikre at pasienter med alvorlige nevromuskulære 
sykdommer med påfølgende respirasjonssvikt får tilstrekkelig 
informasjon for å sikre god kvalitet og medvirkning i 
beslutningsprosesser. Helsepersonell ved SiV skal sette pasienten 
og pårørende i stand til å ta et valg mellom aktiv livsforlengende 
behandling slik som; Continuous Positive Airway Pressure 
(kontinuerlig luftveisovertrykk) (CPAP), Bilevel Positive Airway 
Pressure (BiPAP), eventuelt trakeotomi, Langtids Mekanisk 
Ventilasjon (LTMV), eller oppfølging/palliativ behandling. 
 
Dette vil si sykdommer som; 

 Duchenne muskeldystrofi 
 Myopatier (Dystrofia myotonica) 
 Andre muskeldystrofier (Limb Girdle, 

Fascioscapulohumeral dystrofi, Nemalin myopati)  
 Spinal muskelatrofi (SMA)  
 Følgetilstander etter poliomyelitt  
 Ryggmargskade  
 Amyotrofisk lateralsklerose(ALS)  
 Andre nevromuskulære sykdommer (CP etc.)  

 
En tverrfaglig arbeidsgruppe bestestående av nevrolog, lungelege, 
sykepleiere fra medisinsk overvåking og nevrologisk seksjon, 
fysioterapeut fra habiliteringstjenesten, brukerrepresentant og 
kvalitetsrådgiver har siden januar 2018 arbeidet med å forbedre 
samarbeidet og rutiner rundt avklaring vedrørende livsforlengende 
og palliativ oppfølging av pasienter med nevromuskulære lidelser 
som kan forventes å få respirasjonssvikt.  
Det har blitt gjennomført fokusgruppeintervju for å kartlegge 
pasientene og deres pårørendes behov for informasjon og 
oppfølging. Det har blitt a) satt i gang samarbeid med palliativt 
team b) startet opp med tverrfaglige møter der man hver 12 uke 
har møter og tar opp pasienter der man har problemstillinger som 
krever innspill fra ulike faggrupper c) Innarbeidet rutiner for å 
informer og dokumentere polikliniske konsultasjoner der tema 
som langtidsmekaniskventilasjon (LTMV), livsforlengende 
behandling og palliasjon taes opp. Det vider arbeidet retter seg mot 
et bedre samarbeid med kommunene i Vestfold. 

Finansiering Innenfor eksisterende rammer 
Kontaktinformasjon Prosjektledere : Elin Saga (Elin.Saga.Utklev@siv.no) 

 
  

mailto:Elin.Saga.Utklev@siv.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Virtuelt hjemmesykehus 

Mnd og år oppdatert Medisinsk klinikk 
Eies av August 2019 
Kort om innhold og 
målsetning 

Innovasjonsprosjekt, utviklet for digital kommunikasjon mellom 
hjemmet og sykehuset ved tidlig hjemreise fra 
Nyfødtintensivavdeling. 
Ny teknologi og digitale løsninger bidrar til at medisinsk 
behandling og oppfølging kan foregå i hjemmet. Satsingsområde 
ved Virtuelt hjemmesykehus vil være spesialdesignet 
webløsning/nettbrett og nettbasert videosamtale hvor familien til 
syke barn og sykepleier/ansvarlig lege vil ha daglig kontakt.  
Virtuelt hjemmesykehus for barn 
Fase 1: tilbud til syke nyfødte og premature barn, over 34 uker i 
alder. 
Fase 2: tilbud til større barn ved barneavdelingen SIV. 
Fase 3: innføre tilbudet ved Sykehuset Telemark. 
 
Våre yngste pasienter og deres familier kan ha langvarige 
sykehusopphold som kan oppleves svært belastende, spesielt i 
forhold til logistikk og det å være borte fra søsken som er hjemme.  
Når barna er klinisk stabile kan de reise tidligere hjem fra 
sykehuset med daglig oppfølging via digitale løsninger. Tilbudet vil 
bestå av individuell oppfølging av barnet i form av måling av vitale 
parameter (punktvise målinger av puls og oksygenmetning) og 
andre sentrale observasjoner som sendes til sykehuset daglig via 
digital kommunikasjon (Ipad/Skype). Familien vil få daglige 
tilbakemeldinger angående barnets videre forløp. Tilbudet Virtuelt 
hjemmesykehus er basert på frivillighet og på mulighet for retur. 
Ikt utstyret skal testes og evalueres på Nyfødtintensiv før pilot 
(brukermedvirkning). Kartlegging og utarbeiding av digital 
plattform ventes ferdig høsten 2019. Det planlegges pilot høsten 
2019 – våren 2020. (N=10).  

Finansiering Finansiert med midler fra Helse Sør-Øst, innovasjon. 
Medisinsk klinikk, SIV.  

Kontaktinformasjon Prosjektleder: Heidi J Wataker, spes. Sykepleier ved Nyfødtintensiv. 
Medisinsk klinikk. 
heidi.wataker@siv.no 

 
  

mailto:heidi.wataker@siv.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

BRA NOK – digital støtte til selvhjelp for pasienter med 
spiseforstyrrelse og deres pårørende 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Klinikk psykisk helse og rusbehandling. Samarbeider med pasient 

og brukerorganisasjoner. 
Kort om innhold og 
målsetning 

I dette behovsdrevne innovasjonsprosjektet ønsker vi å utvikle og 
prøve ut en ny digital løsning for å understøtte pasienter med 
spiseforstyrrelse, deres pårørende og helsetjenesten. Prosjektet 
skal ved hjelp av ny teknologi fokusere på å øke pasientens 
mestringsevne og mulighet for selvhjelp samt være et verktøy som 
gir alle involverte parter mulighet for god samhandling. 

Finansiering Prosjektmidler fra HSØ 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Bettina Dudas, bettina.dudas@siv.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

eMestring 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Løsningen eies av Helse Bergen HF. Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk 

psykisk helse og rusbehandling inngikk et samarbeid med Helse 
Bergen HF i 2014, og har siden tilbudt denne behandlingsformen. 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling har også utviklet egen 
modul for behandling av alkohollidelser. Denne er p.t i pilotfase. 

Kort om innhold og 
målsetning 

Terapeutassistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis 
pågår i dag i Helse Vest og er et samarbeid mellom Helse Vest og 
Universitetet i Bergen (UiB). Sykehuset i Vestfold HF v/Klinikk 
psykisk helse og rusbehandling har som eneste foretak/klinikk 
utenfor Helse Vest fått anledning til å prøve dette ut i den fasen 
prosjektet har vært i. Hensikten er å etablere et tilbud til aktuelle 
pasienter om veiledet selvhjelp via internett - Terapeutassistert 
internettbehandling.  
Målgruppen er i første omgang pasienter med sosial angst, 
panikklidelse og depresjon som er gitt rett til nødvendig helsehjelp. 
Etter hvert vil det også utvides med tilbud til pasienter med lette til 
moderate alkoholproblemer.  

Finansiering Dels egenfinansiering. Innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF for 
utvikling av alkoholprogram.  

Kontaktinformasjon Arild H. Aasen (som kan videreformidle kontakt avhengig av hva 
forespørsel gjelder. arild.aasen@siv.no 

 
  

mailto:bettina.dudas@siv.no
mailto:arild.aasen@siv.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Digital egenrapportering 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Kort om innhold og 
målsetning 

Tester og kartlegginger kan sendes ut digitalt, besvares og 
overføres direkte til pasientens journal. I prinsippet kan det 
innhentes pasientinformasjon i strukturert form eller i form av 
fritekst. Slipper manuell prosess med testing på pc, scoring og 
skanning til EPJ.  

Finansiering Egenfinansiert. 
Kontaktinformasjon Arild H. Aasen (som kan videreformidle kontakt avhengig av hva 

forespørsel gjelder. arild.aasen@siv.no 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

eRehabilitering etter hjerneslag 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. Det samarbeides med 

Vikersund kurbad, Telemark sykehus, RKR Sunnaas sykehus, LHL 
Hjerneslag og Checkware AS 

Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal fram mot sommeren 2020 utvikle og prøve ut et 
lavterskel tilbud (mulighet for selvhenvisning) der personer med 
lett til moderat hjerneslag får hjelp til å tilpasse seg livet med 
såkalte usynlige plager (som fatigue, lettere kognitive og psykiske 
endringer) på en digital plattform. Innholdet består av tilpasset og 
kvalitetssikret informasjon om hjerneslag og rehabilitering, 
verktøy for egenkartlegging av sin situasjon og hjelp til å velge mest 
hensiktsmessig hjelpetilbud. De som har behov får tilgang på et 
behandlerstøttet mestringstilbud over internett (såkalt veiledet 
internettbehandling). Det digitale tilbudet vil kunne gi fordeler for 
pasientene i form av lett tilgang på tilpasset informasjon. Tilbudet 
kommer hjem i egen stue og pasienten kan gjennomføre det når det 
passer. Brukerne kan selv velge progresjon og repetere innholdet 
så ofte de ønsker, sammen med pårørende eller fagpersoner i 
kommunen.  
Spesialisthelsetjenesten har begrenset med ressurser til å hjelpe 
pasientene som får denne typen utfordringer, og tilbudet er i dag 
for lite utbygget ute i kommunene. Et e-rehabiliteringstilbud vil 
kunne nå mange pasienter og gi et mer effektivt behandlingsforløp. 
I tillegg kan kommuner, avdelinger og sykehus jobbe på tvers, der 
logopeder, ergoterapeuter, leger og psykologer bygger felles 
kompetanse til å diagnostisere og behandle slike tilstander ved 
hjelp av plattformen. 

Finansiering Prosjektet er finansiert med støtte fra HSØ. 
Kontaktinformasjon Psykologspesialist Hans J Johansen, KFMR Kysthospitalet i Stavern, 

tlf 33134000, epost hans.johansen@siv.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Hjemmebehandling med ambulatorisk infusjonspumpe 

Mnd og år oppdatert 2019.08.13 
Eies av Medisinsk klinikk 
Kort om innhold og 
målsetning 

I.V hjemmebehandling med antibiotika for pasienter som skal ha 
langvarig intravenøs behandling. 
Prosjektet skal definere og vurdere følgende: 
Diagnose 
Type antibiotika 
Type pumper 
Samarbeid med farmasøyt 
Kriterier for egnethet til denne type behandling 
Behandlingsplan 
Målet er å gi pasienten frihet til å kunne leve så normalt som mulig 
mens behandlingen pågår. Noe som vi håper vil gi 

 Bedre psykisk helse 
 Bedre ernæringsstatus 
 Pasientmedvirkning 
 Trygghet-telefonisk støtte ved problemer 

Per d.d. er prosjektet i oppstartsfase. Ett prosjektmøte er 
gjennomført. Prosjektet er tenkt gjennomført i liten skala, finne en 
til to pasienter som er velegnet for utprøving av 
hjemmebehandling. Etter evaluering vurdere utvidelse til flere 
pasienter, diagnoser og fagområder 

Finansiering Innenfor eksisterende rammer. Det finnes allerede pumper på SiV 
som kan benyttes 

Kontaktinformasjon Prosjektleder Ingvild Slaatsveen ingvild.slaatsveen@siv.no 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Fjernmonitorering av kreftpasienter 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset Østfold som 

har fått midler fra Helse Sør-Øst til å starte prosjektet. Østfold har 
implementert løsningen som fortsatt er under prosjektporteføljen 
til Sykehuset i Vestfold 

Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektets mål er å innføre og teste ut avstandsoppfølging av 
kreftpasienter i hjemmet ved å benytte en velferdsteknologisk 
løsning fra Dignio AS på kreftpasienter som får adjuvant 
kjemoterapi. Vi ønsker å registrere temperatur og vekt. I tillegg bes 
pasienten om å besvare enkle, standardiserte spørsmål om sin 
helsetilstand. Målsetningen er å kartlegge om 
avstandsoppfølgingen vil øke pasientens egenmestring og redusere 
«unødvendig» sykehuskontakt, avlaste pleiepersonell og øke 
kvaliteten på oppfølgingen fra kreftpoliklinikken. Prosjektet har 
også stor nytteverdi da det skal kartlegge muligheter for 
integrasjon mellom løsningen og øvrige kliniske IKT-systemer. 

Finansiering Prosjektet berammes med midler på inntil 50 000,- fra SIV. 
Utstyrsanskaffelser er finansiert av Forsknings- og 
innovasjonsavdelingen. Kostnader til personell belastes seksjonen. 

Kontaktinformasjon Janne Ch. Nordhaug, Seksjonsleder Kreftpoliklinikk SIV HF, tlf. 
33342735 
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1.10. Lovisenberg sykehus 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

«Helsekompetanse. Tilrettelagt helseinformasjon og 
helseoppfølging til personer med kronisk obstruktiv 
lungesykdom (kols)» 

Mnd og år oppdatert  
Eies av  
Kort om innhold og 
målsetning 

Tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med 
kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)» ønskes implementert i 
praksis. Helsekompetanseintervensjon ble utviklet på bakgrunn av 
en lokal kartleggingsstudie som viste behov for tettere og 
individuell oppfølging av pasienter med kols. I intervensjonen 
følger sykepleiere opp pasienter med kols etter utskrivelse fra 
sykehus: Rette opp i feilmedisinering, veiledning i bruk av 
inhalasjonsmedisiner, oksygenutstyr og 
ventilasjonsstøttebehandling, behandlingsplan, 
ernæringsproblemer, fysisk aktivitet, røykeslutt og 
stressmestring/-engstelse. 

Finansiering Helse Sør-Øst RHF, Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo kommune, 
Extrastiftelsen, Kirsten Rønningens legatmidler. Budsjett 2019 
MNOK 2,25 og 2020 MNOK 2,3 

Kontaktinformasjon Prosjekteier: Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo kommune 
bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen 
Prosjektleder: Christine Råheim Borge, Lovisenberg Diakonale 
Sykehus: chrr@lds.no 
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2. Satsningsområde: Samarbeid om de som trenger det mest 
 
 
2.1. Oslo universitetssykehus HF  
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Rusavhengige inn i ordinær jobb 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Oslo universitetssykehus i samarbeid med NAV Oslo og NAV Sagene 
Kort om innhold og 
målsetning 

Formålet med prosjektet er å få mennesker med pågående og 
tidligere rusavhengighet inn i ordinært lønnet arbeid.  
Innovasjonsprosjektet vil basere seg på følgende prinsipper:1) 
Målet er lønnet arbeid på det åpne jobbmarkedet 2) Alle som vil 
jobbe inkluderes 3) Jobbleting gjøres ut fra den enkeltes ressurser 
og ønsker 4) Jobbsøking begynner ved behandlingsstart 5) 
Jobbspesialist og klinisk team er lokalisert sammen, har felles 
journalsystem og jobbspesialist deltar på behandlingsmøter 6) 
Støtten er tidsuavgrenset og individuelt tilpasset arbeidsgiver og 
ansatt.  
Metodikken er IPS («Indivudual Placement and Support»). 
Jobbspesialist fra NAV jobber i team sammen med 
spesialisthelsetjenesten 
Innovasjons-midler HSØ 2018 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Anne Beate Sætrang, anbese@ous-hf.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Avansert hjemmesykehus for pasienter med langtidsmekanisk 
ventilasjon (LTMV)-et pilotprosjekt 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Oslo universitetssykehus i samarbeid med Bydel Sagene, 

Kingosgate bo-og rehabilitering   
Kort om innhold og 
målsetning 

Pilotprosjekt fo rå undersøke om pasienter med LTMV kan motta 
en helhetlig, forsvarlig og optimal lungemedisinsk oppfølging helt 
elelr delvis hjemme. Hensikten er å prøve ut avansert 
hjemmesykehus for apsienter med LTMV. Erfaringene fra 
pilotprosjektet antas å være overførbare til en større populasjon av 
kronisk syke lungepasienter, som for eksempel KOLS-pasienter. 

Finansiering Prosjektet har fått tildelt samhandlingsmidler 540 000 juni 2019 
Kontaktinformasjon Berit Ege, berit.ege@ous-hf.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Psykososial innsats til voldsutsatte 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Oslo kommune –Helseetaten, psykososiale tjenester i samarbeid 

med 
Oslo universitetssykehus (Skadelegevakten)  

Kort om innhold og 
målsetning 

Et samhandlingsprosjekt hvor tiltaket er tverrprofesjonelt –et 
samarbeid mellom Sosial og ambulant akutt tjeneste (SAA) og 
Skadelegevakten, og omhandler psykososial rådgivning til alle 
utsatt for voldstraumer.  
Hensikten er å forebygge senskader for pasienter som kommer til 
Skadelegevakten på bakgrunn av ulike voldstraumer ved å tilby 
tidlig psykososial hjelp/Psykologisk førstehjelp 

Finansiering Det er innvilget samhandlingsmidler kr 500 000, juni 2019 
Kontaktinformasjon  

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Kreftrehabilitering i Bydel Bjerke og Bydel Frogner: Et 
samarbeidsprosjekt med Kreftklinikken ved OUS 
 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Oslo universitetssykehus, Kreftklinikken og bydel Frogner og bydel 

Bjerke og Vardesenteret 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet omhandler samarbeid og oppfølging av kreftrammede 
med komplekse rehabiliteringsbehov og deres pårørende 
Formålet er å utvikle rutiner for bedre samhandling og oppfølging 
av denne pasientgruppen etter avsluttet primærbehandling 

Finansiering Det er innvilget samhandlingsmidler kr: 1 200 000 
Kontaktinformasjon Torhild Birkeland, torhild.birkeland@ous-hf.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Implementering av tiltakene «Informasjonsarbeid» og «testing  
og behandling» og «handlingsplan for eliminasjon av 
rusrelatert hepatitt i Oslo 
 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Oslo kommune, Velferdsetaten, Helseetaten og Oslo 

universitetssykehus ved Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk 
helse. 

Kort om innhold og 
målsetning 

Formålet er utarbeidelse og spredning av informasjonsmateriell, 
samt implementering av samarbeidsrutiner for testing og 
behandling som beskrevet i Handlingsplan for rusrelatert hepatitt C 
i Oslo 

Finansiering Prosjektet er innvilget samhandlingsmidler 
Kontaktinformasjon Morten Mowe, morten.mowe@ous-hf.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Samarbeid om pasienter med nyresykdom og rus 
 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Oslo universitetssykehus, Nyremedisinsk avdeling, medisinsk 

klinikk i samarbeid med Gatehospitalet, Frelsesarmeens rusomsorg 
v/Oslo kommune, Velferdsetaten 

Kort om innhold og 
målsetning 

Hensikten med prosjektet er 3-delt:  
-øke bevisstheten hos både brukere og helsepersonell, rundt 
nyresykdom i rusmiljøet 
-Tidligere diagnostikk og intervensjon 
-bedre oppfølging hos pasienter 

Finansiering Prosjektet er tildelt samhandlingsmidler 
Kontaktinformasjon Aud Stenehjem, uxaust@ous-hf.no 

 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Modell utvikling for økt samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjeneste i forebygging, diagnostisering, 
behandling og oppfølging av barn og unge med 
overvekt/fedme  

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Oslo universitetssykehus og bydelene Bjerke og Grünerløkka 
Kort om innhold og 
målsetning 

Målgruppen er barn og unge med overvekt/fedme i bydelene 
Bjerke og Grünerløkka. Formålet er å utvikle en modell for 
samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten omkring 
disse barn /unge- 
 

Finansiering Prosjektet er tildelt samhandlingsmidler 
Kontaktinformasjon Kari Skredsvig, OUS, kari.skredsvig@ous-hf.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Oslo universitetssykehus i samarbeid med Oslo kommune, 3 

bydeler  
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet «vel-hjem» ble integrert i Læringsnettverk Gode 
pasientforløp. Det er etablert en modell for samhandling omkring 
hjemmeboende eldre  med behov for sykehusinnleggelse(r). 
Målsetting er at tiltakene som utgjør modellen skal bidra til mer og 
bedre hjemmetid for den eldre.  Modellen kalt «Oslo modellen« 
implementeres i løpet av høst 2019 i involverte bydeler.  

Finansiering Nasjonale midler, 
Kontaktinformasjon Kari Skredsvig, OUS, kari.skredsvig@ous-hf.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Trygg legemiddelbehandling med multidose 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet 
Kort om innhold og 
målsetning 

En tverrfaglig, tverrsektoriell arbeidsgruppe utvikler anbefalinger 
om samarbeid for pasienter som får legemiddelbehandling i 
multidose. Anbefalingene skal sikre at de rette pasientene velges ut 
til multidose, og ellers særlig sikre trygg legemiddelbehandling i 
overganger mellom nivåene og ved andre behov for raske 
endringer. Arbeidsgruppen har gitt innspill til Helsedirektoratets 
faglige råd for multidose (publiseres september 2019) og vil legge 
disse til grunn. Anbefalingene ferdigstilles høsten 2019 og skal 
legges fram for Møteplass Oslo og samarbeidsutvalget 

Finansiering Ingen egen finansiering, inngår i daglig drift 
Kontaktinformasjon Bente Thorsen, samhandlingsoverlege, OUS bente.thorsen@ous-

hf.no 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Samarbeid mellom fastleger og sykehus i pakkeforløpene for 
psykiske lidelser og rus 

Mnd og år oppdatert Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet og Møteplass Oslo 
Eies av  
Kort om innhold og 
målsetning 

En arbeidsgruppe med fastleger, praksiskonsulenter og 
representanter fra Lovisenberg, Diakonhjemmet, AHUS og OUS har 
utviklet  
Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i 
pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Anbefalingene 
relateres til samhandlingspunktene i pakkeforløpene. Det er lagt 
særlig vekt på å beskrive hvordan somatisk helse og levevaner kan 
ivaretas, og hvordan samarbeidet skal foregå rundt dette. 
Fastlegene i gruppen har laget TIPS om god elektronisk henvisning, 
som også viser hvordan informasjon om somatisk helse og 
levevaner kan legges inn i henvisning til pakkeforløp. 
Anbefalingene ble godkjent våren 2019. Mye arbeid gjenstår med 
implementering. I juni 2019 ga Samarbeidsutvalget tilslutning til at 
det etableres forløpsteam som skal arbeide med implementering 

Finansiering Arbeid med anbefalingene: Inngått i vanlig drift 
Arbeid med forløpsteam: ledelse finansiert av KPA i OUS 

Kontaktinformasjon petter.bugge@ous-hf.no bente.thorsen@ous-hf.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Fallmeldingsprosjektet – et pasientforløp for forebygging av 
nye fall- og bruddskader hos 65+ i Oslo. 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus, Skadelegevakten. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Målsetning: Redusere fall- og bruddskader hos eldre.  
Dette gjør vi  
1)    Identifiserer risikopasienter, dvs. eldre 65+ med fallskader på 
Skadelegevakten (årlig ca. 5000), informerer dem om fallrisiko og 
sender ved pasientens samtykke en digital ”Fallmelding” til 
fastlegen og bydelens tjenesteapparat. (Risikopasienter kan også 
identifiseres via hjemmetjenester og trygghetsalarm.) 
2)    Fallmeldingen til fastlegen består av det polikliniske notatet fra 
besøket ved Skadelegevakten + en sjekkliste med tilstander med 
økt risiko for fall og brudd samt anbefalte undersøkelser og tiltak. 
Pasienten oppfordres til å bestille time hos fastlegen for sjekk.  
3)    Bydelens tjenesteapparat får også fallmelding med tanke på et 
fallforebyggende hjemmebesøk når pasienten samtykker til det. 
Bydelen ringer pasienten og tilbyr besøk. Det er laget en mal for 
hjemmebesøket med tilhørende skjema i journalsystemet Gerica. 
Besøket er tverrfaglig og den som besøker (fysioterapeut, 
ergoterapeut eller sykepleier) vurdere sammen med pasienten 
behov for opptrening, fallfeller i hjemmemiljøet, behov for 
hjelpemidler og ønske om å ta imot tilbud om lokale, frivillige tiltak. 
Den som besøker er ansvarlig for å iverksette ev. tiltak.  
4)    Ansatte på Skadelegevakten, fastlegene og bydelens tjenester 
har fått opplæring i fallrisiko hos eldre og tiltak som kan hjelpe for 
å redusere risiko for fall og brudd.  
5)    Bydelene organiserer sine tjenester slik at pasienten raskt får 
tilbud om hjemmebesøk og oppfølging, dvs. et standardisert 
pasientforløp som er lokalt tilpasset. Alle involverte inkludert 
fastlegen informeres om vurderinger og tiltak.  
I pilotbydelene Nordstrand og Østensjø ble antallet hoftebrudd 
redusert med 40% fra 2013 – 2017.  

Finansiering Utviklingen av prosjektet ble finansiert av samhandlingsmidler 
tildelt av Oslo kommune/OUS. Aktiviteten som inngår i det nye 
pasientforløpet både på OUS og i bydelene inngår i normal drift og 
er ikke separat finansiert.  
Det er tildelt forskningsmidler fra Forskningsrådet for å vurdere 
resultatene. Oslo kommune har fått innovasjonsmidler fra 
Fylkesmannen til videre implementering. 

Kontaktinformasjon Ruth.aga@ous-hf.no 
Ruth.aga@gmail.com 
Marit.rognerud@hel.oslo.kommune.no 
Anita.jeyananthan@hel.oslo.kommune.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Kompetanse som tiltak for en mer helhetlig 
hjemmebehandling  

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Avdeling for behandlingshjelpemidler, Oslo universitetssykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Avdeling for behandlingshjelpemidler har siden 2015 kartlagt 
utfordringer (via spørreundersøkelser og intervjuer utført i Oslo 
kommune og i eget HF) i bruk av behandlingshjelpemidler og har i 
dag høy forståelse av svakheter og styrker hva angår samhandling, 
brukermedvirkning og kompetansebehov. Mange pasienter 
opplever å bli utskrevet fra sykehus uten å få med 
behandlingshjelpemidler, selv om de har behov. Videre skaper 
manglende kunnskap om bruk av behandlingshjelpemidlene at 
kvaliteten i behandlingen går ned ettersom forsvarlig behandling 
krever innsikt både i bruk og vedlikehold.  
Skal forsvarlig pasientbehandling kunne dekkes i ulike ledd og 
nivåer i helsetjenesten må kompetansen økes i flere av 
kontaktpunktene i pasientforløpet. For hjemmebehandling med 
bruk av behandlingshjelpemidler gjelder dette interne enheter og 
sengeposter i spesialisthelsetjenesten, samt de deler av 
primærhelsetjenesten hvor behandlingshjelpemidler benyttes. 
Status i dag er at Avdeling for behandlingshjelpemidler har 
iverksatt konkrete tiltak for å øke kvaliteten i hjemmebehandlingen 
igangsatt av OUS, Diakonhjemmet og LDS for pasienter i Oslo 
sykehusområde. Ved at kompetansen Avdeling for 
behandlingshjelpemidler har om hjemmebehandlingen overføres 
til de steder hvor behandlingen faktisk forekommer skapes det 
kontinuerlig forbedringer. For helsepersonell som behandler 
pasientene, spesielt da kritisk og kronisk syke pasienter, er 
kompetanseløftet svært verdifullt, da de får innsikt og kunnskap de 
ikke var klar over på forhånd, som direkte påvirker behandlingen 
positivt. 
Etter tilrådning fra DSB har avdelingen siden januar 2019 etablert 
proaktive opplæringspakker som formidles til ansatte ved 
kommunale institusjoner i Oslo kommune. Erfaringen med 
opplæringsarbeidet kan med fordel deles med andre BHM enheter. 
Opplæringen, som utføres ved reelle besøk, repeteres regelmessig, 
men også etter ønske fra institusjon. Et videre mål er at ansatte i 
spesialisthelsetjenesten også skal kunne utnytte kompetansen som 
avdelingen har, for å bli bedre rustet til å ivareta ansvaret. 
Initiativet vil ha nytteeffekt, spesielt relatert til hovedpunktene 2.1, 
2.2, 2.9, 2.11, 2.12 og 2.16 i Regional utviklingsplan 2035. 
 
HOVEDMÅL:  

 Øke kompetansen i kritiske kontaktpunkter i 
behandlingsforløpet hvor hjemmebehandling med bruk av 
behandlingshjelpemidler er aktuelt. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Kathrine Olsen (uxokat@ous-hf.no) og Kristoffer Røed 

(roeedk@ous-hf.no) 
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2.2. Akershus universitetssykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Koordinert behandlingslinje ved moderat til alvorlig 
utfordrende atferd og psykisk utviklingshemming 

Mnd og år oppdatert 08/12 
Eies av Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern, Avdeling 

voksehabilitering 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ahus HF har utearbeidet behandlingslinje for pasienter med 
moderat til alvorlig utfordrende atferd og psykisk 
utviklingshemming. Behandlingslinjen er forankret i 
Habiliteringstjenesten for voksne der pasientene sikres en 
tverrfaglig og tverrmedisinsk utredning og behandling av relevante 
fagpersoner som legespesialister (psykiater og nevrolog), 
psykologspesialister og fagkonsulenter (vernepleiere, fysio-, 
ergoterapeuter, sosionom) med spesialkompetanse. 
Behandlingslinjen inneholder faglige veiledere som sikrer 
standardisering av pasientforløpet, koordinering og samarbeid 
med pasient/nærmeste pårørende/verge, kommunal helse og 
omsorgstjeneste, samt psykisk helse og somatiske avdelinger. Det 
er utarbeidet en Ahus - prosedyre for utredning av uavklarte 
somatiske tilstander i narkose. Alle involverte kliniske - og 
støtteavdelinger samarbeider om utredningen. 

Finansiering Egen finansiert 
Kontaktinformasjon Eva.Male.Davidsen@ahus.no 

 
  

mailto:Eva.Male.Davidsen@ahus.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Stillasbyggerne 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Akershus universitetssykehus, DPH, ABUP 
Kort om innhold og 
målsetning 

Regional utviklingsplan mål 2 (samarbeid om de som trenger 
det mest) og mål 5 (forskning og innovasjon for en bedre 
helsetjeneste) 
Stillasbyggerne er en ny tjeneste som kombinerer spesialisthelse- 
og barneverntjenester, og er det eneste av sitt slag i Norge.  
 
Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer (0-25 år) 
som bor i fosterhjem og institusjoner. Stillasbyggerne startet som 
et prosjekt i 2015 og bistår 6 kommunale barneverntjenester og en 
institusjon med å skreddersy tilbud til deres ca. 250 barn under 
omsorg.  
 
Mål:  

1) Fange opp og følge opp barn og unge med psykiske 
problemer i målgruppen  

2) Bidra til at målgruppen får høyere livskvalitet¨ 
3) Bidra til at samarbeidet mellom barneverntjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og øvrige samarbeidspartnere 
bedres 

Stillasbyggernes arbeidsmodell består av komponenter fra 
psykologi, barnevernfag og organisasjonsteori. De analyserer, 
bygger og sikrer stillas (nettverk) rundt barn som vanligvis faller 
mellom stolene i behandlingsapparatet. Stillasbyggerne samler data 
på livskvalitet og psykisk symptomer i tillegg til å veilede og kurse 
barnevernansatte, lærere, fosterforeldre, institusjonsansatte og 
andre samarbeidspartnere tilpasset barnets utviklingsprosjekt fra 
et ressursperspektiv. Hjelpen flyttes etter barnet hvis barnet bytter 
omsorgsbase, for å sikre kontinuitet i oppfølgingen og redusere 
livskriser. Foreløpige resultater er svært gode både med tanke på 
økning av livskvalitet, bedring av samarbeid og reduksjon av 
akuttinnleggelser.  
 
Prosjektet blir pr. høst 2019 en del av det permanente tilbudet ved 
AHUS og det jobbes med utviklingsplaner for evaluering og 
utvidelse. Stillasbyggerne består av 8 psykologer og 
barnevernfaglige rådgivere. Se for øvrig www.stillasbyggerne.no  

Finansiering Prosjektmidler + egen finansiering. 
Kontaktinformasjon Psykologspesialist og leder for Stillasbyggerne Heidi Svendsen 

Tessand  
heidi.svendsen.tessand@ahus.no 
Tlf. 47634926 

 

  

http://www.stillasbyggerne.no/
mailto:heidi.svendsen.tessand@ahus.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Oppfølging av for tidlig fødte barn: Mer hensiktsmessig bruk 
av ressurser gjennom et mer integrert tilbud i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Et forbedringsprosjekt som inkluderer å revidere vårt program for 
tidspunkt for og innhold i oppfølgingen av for tidlig fødte barn i 
dialog med kommunene (helsestasjon) for å sikre best mulig 
koordinering og integrering. 
«Multisyke pasienter med behov for bedre koordinerte og 
integrerte helsetjenester» og «Barn og ungdom i risikosonen for å 
utvikle psykiske helseproblemer».  
Barne- og Ungdomsklinikken har initiert et forbedringsprosjekt. Vi 
ønsker å forbedre oppfølging og risikoidentifisering av for tidlig 
fødte barn. Dette skal oppnås gjennom et mer integrert 
oppfølgingsprogram i hhv kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
Arbeidet har startet med en kartlegging av hva som faktisk gjøres i 
kommunene i spesialisthelsetjenesten, og vi vil ila høsten 2019 
revidere vårt program for tidspunkt for og innhold i oppfølgingen i 
dialog med kommunene (helsestasjon) for å sikre best mulig 
koordinering og integrering. Målsetningen er å frigjøre ressurser til 
de som trenger det mest gjennom et mer stømlinjeformet forløp for 
”de fleste”.  
I kulepunktene nedenfor beskrives noen helt overordnede mål for 
arbeidet.  

 Pasientene skal oppleve helhetlige og samordnede tjenester 
 Helsetjenesten skal sette inn ressursene så tidlig som mulig 

for å hindre ytterligere sykdomsutvikling og funksjonssvikt  
 Helsetjenesten skal sette inn ressursene på laveste effektive 

omsorgsnivå (når innsatsen gir størst helsegevinst), og på 
sikt redusere behovet for helsetjenester  

Finansiering Del av vanlig virksomhet/drift. 
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Betty van Roy, Barn og Unges Psykiske Helse 

(BUPH), email: Betty.Van.Roy@ahus.no   

 
  

mailto:Betty.Van.Roy@ahus.no
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2.3. Sykehuset Telemark HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Akuttkjeden i Telemark «en sammenhengende akuttkjede» 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Sykehuset Telemark og alle kommunene 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal bidra til en styrket akuttkjede innen somatikk og 
psykiatri i hele Telemark. Pasienten skal ivaretas i alle ledd. Målet 
er likeverdig, ensartet og kunnskapsbasert praksis ved diagnostikk 
og behandling av akutte tilstander. 
Det er utviklet 11 pasientflyter, pilotert i 3 kommuner skal nå rulles 
ut i alle kommunene.  
Det er utviklet en app som brukes av de ulike aktørene i 
akuttkjeden, appen viser ansvar og arbeidsoppgaver for de ulike 
aktørene.  
Det er laget et følgeskjema som alle i kjeden fyller ut og overleveres 
til neste aktør.  
Alle aktører har fått en akuttsekk med standardisert innhold.  
E-læringskurs er utviklet i samarbeid med KS Læring. 
Erfaringene så langt viser at de standardiserte flytene gir en 
raskere og riktigere behandling og mindre variasjon i forløpet.  
Utfordringer: følgeskjema kan ikke være digitalt, fører til dobbel 
dokumentasjon hos alle aktører.  

Finansiering Samhandlingsmidler fra samarbeids-utvalget 
Kontaktinformasjon App: https://sthf.soludyne.net/mobile.htm 

Youtube om pasientens akuttsekker, appen og følgeskjema 
akuttsekken: https://www.youtube.com/watch?v=V2z-
cjzAWH0&feature=youtu.be  
Sykehuset Telemark v/klinikksjef Frank Hvaal hvaf@sthf.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Desentralisert cytostatikabehandling 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Tokke kommune, Vinje kommune og Sykehuset Telemark 
Kort om innhold og 
målsetning 

Etter initiativ fra Tokke kommune er det gjennomført et 
forprosjekt med tanke på desentralisert kreftbehandling på Tokke 
helsesenter. Bakgrunnen var et ønske om å redusere belastningen 
med lang reisevei til behandling på sykehus, og samtidig heve den 
faglige kompetansen og skape attraktive arbeidsplasser i 
kommunen. Prosjektet omfatter cellegift som kan ferdigstilles før 
sending fra sykehuset, blodtransfusjoner og styrkebehandling 
(Zometa og Pamidronat). Forprosjektet danner grunnlaget for det 
videre arbeidet og skisserer innholdet i og mulig organisering av 
dette. Den videre tidsrammen er oktober 2019-oktober 2020 og 
omfatter utprøving i ordinær drift. 

Finansiering Ordinære driftsmidler, samhandlingsmidler, innovasjonstilskudd 
fra Fylkesmannen. 

Kontaktinformasjon Tokke kommune v/helsesjef, Sykehuset Telemark v/klinikksjef 
medisinsk klinikk Per Urdahl urdp@sthf.no 

  

https://sthf.soludyne.net/mobile.htm
https://www.youtube.com/watch?v=V2z-cjzAWH0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V2z-cjzAWH0&feature=youtu.be
mailto:hvaf@sthf.no
mailto:urdp@sthf.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Ambulant palliativt team 
 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark 
Kort om innhold og 
målsetning 

Sykehuset Telemark har hatt en palliativ seksjon siden 2001. I en 
treårsperiode (september 2013 til desember 2016) har man i 
tillegg til sengeenhet og palliativt team internt hatt et prosjekt med 
ambulant palliativt team, som er dedikert til ambulant virksomhet 
ut mot pasienter og sykehjem. Etter endt prosjektperiode har 
teamet gått over i fast drift.  
Bakgrunnen for ambulant palliativt team er at de fleste pasienter 
med alvorlig og langtkommen kreftsykdom ønsker å tilbringe mest 
mulig tid hjemme. Samtidig har pasientene ofte sammensatte 
symptomer og plager og trenger spesialisert behandling. Det har 
vært en sentral målsettingen å gi bedre oppfølging og behandling 
av palliative pasienter i hjemkommunene, samt å ivareta pårørende 
på en bedre måte. Det har også vært fokus på å øke kompetansen 
og tryggheten hos fastleger, sykehjemsleger og personell i 
kommunehelsetjenesten slik at de i større grad skal kunne ivareta 
behov hos denne pasientgruppen.  
Arbeidet i ambulant palliativt team er et godt praktisk eksempel på 
god samhandling mellom sykehus og kommunene til det beste for 
pasientene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra involverte parter 
og har ved flere anledninger også presentert arbeidet i regionen for 
øvrig, på konferanser og på møter i regi av Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Finansiering Ordinære driftsmidler, samt kommunal delfinanisering 
Kontaktinformasjon Sykehuset Telemark v/avdelingsleder kreftavdelingen Anne 

Augestad Larsen aau@sthf.no 

 
  

mailto:aau@sthf.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Desentralisert dialyse 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Sykehuset Telemark og kommunene 
Kort om innhold og 
målsetning 

Nyretransplantasjon er ansett som det klart beste 
behandlingsalternativet for pasienter med avansert kronisk 
nyresykdom. Imidlertid er det mange som av ulike årsaker ikke kan 
transplanteres og som dermed blir avhengige av dialysebehandling 
livet ut. Dialyse er tidkrevende behandling. I tillegg til reisevei, tar 
selve behandlingen 4-5 timer flere ganger i uka. Noen pasienter vil 
ha stor nytte av å gjennomføre behandlingen i sitt eget hjem, mens 
for andre pasienter vil det være best å få hjelp til at behandlingen 
kan gjennomføres så nære hjemmet som mulig. Med vår satsning 
både på hjemmedialyse og desentralisert behandling kan vi legge til 
rette for de aller fleste pasientene med kronisk nyresykdom og 
hvor sykdommen tillater det. Vi har et godt utviklet tilbud om 
hjemmebehandling både i form av peritoneal dialyse (posedialyse) 
og hemodialyse (bloddialyse). Andelen hjemmedialyse ligger rundt 
30 %, hvilket samsvarer med den nasjonale målsettingen. Samtidig 
tilbyr vi også desentralisert dialysebehandling i Kragerø, Notodden, 
Rjukan og på Åmot i Vinje.  

Finansiering Ordinære driftsmidler 
Kontaktinformasjon https://tidsskriftet.no/2019/09/essay/norgesmester-i-

hjemmedialyse 
Sykehuset Telemark v/ klinikksjef medisinsk klinikk Per Urdahl 
urdp@sthf.no 

 
 

Navn på tiltak/prosjekt MAS (Mellom Alle Stoler) 
Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Sykehuset Telemark, Sør-Øst politienhet/driftsenhet Grenland 

politistasjon, Skien kommune 
Kort om innhold og 
målsetning 

Åersoner med utfordringer og behov som trenger tett oppfølging både 
fra sykehus, kommune og politi fordrer et tett samarbeid mellom 
partene. Utfordringen er særlig tydelig for et lite antall 
ressurskrevende personer, som faller mellom de respektive 
ansvarsområdene. Disse personene kjennetegnes av strafferettslig 
utilregnelighet eller tvil om tilregnelighet, samt kvalifiserende 
kriminalitet med historie på henleggelser og påtaleunnlatelser. 
Erfaring indikerer at tidlig og riktig intervensjon, samt konkretisert 
tverretatlig samarbeid er viktig for å forebygge ytterligere uønskede 
hendelser.  
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom partene, hvor målsettingen 
er å legge til rette for konkrete og forpliktende samarbeids- og 
oppfølgingsavtaler på individnivå. Samtidig skal personvern og 
taushetsplikt ivaretas i henhold til gjeldende lovverk. Samarbeidet har 
også til hensikt å sikre god gjensidig forståelse av partenes mandat, 
handlingsrom og virkemidler, samt gjensidig involvering i det interne 
utviklings- og kompetansehevingsarbeidet på relevante områder. 

Finansiering Ingen ekstern finansiering – del av ordinær drift.  
Kontaktinformasjon Sykehuset Telemark v/klinikksjef Lars Ødegård – odla@sthf.no   

  

https://tidsskriftet.no/2019/09/essay/norgesmester-i-hjemmedialyse
https://tidsskriftet.no/2019/09/essay/norgesmester-i-hjemmedialyse
mailto:urdp@sthf.no
mailto:odla@sthf.no
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Navn på tiltak/prosjekt Småhusprosjektet 
Mnd og år oppdatert  
Eies av Skien kommune og Sykehuset Telemark 
Kort om innhold og 
målsetning 

Skien kommune og Sykehuset Telemark ønsker å samarbeide om 
gruppen med pasienter som har utfordringer med å bo i ordinære 
boliger på grunn av omfattende psykiske lidelser. Disse pasientene har 
ofte krevende atferd, dårlig boevne og rusproblematikk, slik at de i 
betydelig grad krever tjenester både fra sykehuset og 
bostedskommunen.  
For å legge til rette for at sykehuset og kommunen sammen kan utvikle 
trygge og gode tjenester for den enkelte pasient, er målsettingen å 
etablere egne boliger for denne pasientgruppen på sykehusets område. 
Dermed vil det ligge til rette for at sykehusets tjenester i større grad 
kan integreres med kommunens oppfølging.  
Det er etablert en arbeidsgruppe som skal avklare videre framdrift, og 
i løpet av høsten 2019 skal sykehuset og kommunen drøfte hvor 
mange boliger det er behov for, og hvor disse skal bygges. Sykehuset 
og kommunen skal også bli enige om samarbeidsformer og avklare 
eventuelle begrensninger i regel- og lovverket.  
Det er et mål å legge til rette for meningsfylte jobb- og 
fritidsaktiviteter, men det må også vurderes sikkerhet og tas hensyn til 
naboer på sykehusområde. 
Sykehuset og kommunen skal bli enige om hvilke kriterier som bør 
ligge til grunn for å få tilgang til en slik bolig, og hvilken kompetanse 
det bør være blant de ansatte. 

Finansiering Ikke avklart  
Kontaktinformasjon Sykehuset Telemark v/Klinikksjef Lars Ødegård- odla@sthf.no    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:odla@sthf.no
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2.4. Vestre Viken HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Etablering av FACT-team i Vestre Viken HF 
 

Mnd og år oppdatert  
Eies av  
Kort om innhold og 
målsetning 

Høsten 2017 ble det igangsatt en samlet innsats fra 26 kommuner 
og Vestre Viken HF for å bygge opp FACT-tilbud i hele 
opptaksområdet. Samtlige prosjekter har mottatt tilskudd i 2018 og 
2019 på til sammen 28 mill kr. Per august 2019 bygget opp 
kapasitet slik at om lag 500 pasienter mottar FACT-oppfølging i 
opptaksrådet.  
 
Målgruppe 
Målgruppen er pasienter som har behov for langvarige tjenester fra 
både spesialisthelsetjenesten og kommunen. Tjenestene er rettet 
mot mennesker som har alvorlige psykiske helseplager og som i 
tillegg kan ha begrenset sosial fungering, problemer med å få 
arbeid, økonomiske vansker, rusproblemer, økonomiske vansker 
eller andre belastninger som gir lav livskvalitet.  FACT teamene 
består av ansatte fra kommune- og spesialisthelsetjenesten.  
 
Ledelsesforankring og medvirkning 
Vestre Viken HF har organisert arbeidet for å sikre 
ledelsesforankring og medvirkning på alle nivåer i kommuner og 
Klinikk for psykisk helse og rus, opplæring av ansatte til FACT-
teamene, arenaer for læring og erfaringsutveksling mellom 
teamene, praktisk støtte til implementering i drift som utarbeiding 
av avtaler, innføring av elektroniske tavler, bruk av IKT-basert 
kommunikasjon, personvernhensyn, kodepraksis mv. og 
utarbeiding av aktivitetsbudsjett.  Det er nedsatt en 
kompetansegruppe med ansvar for følgeevaluering og 
pasientforløpsanalyser, evaluering av måloppnåelse med tiltakene 
og for brukeres utbytte og opplevelse av tjenestene. 
 
FACT i Vestre Viken opptaksområde 
FACT satsningen i Vestre Vikens opptaksområde er den største 
samtidige etableringen i Norge. Befolkningsgrunnlaget tilsier at det 
er mellom 1600 -1800 aktuelle brukere av FACT-tjenester.  Det er 
opprettet seks team med base i de distriktspsykiatriske sentra 
(DPS) og ett team med base ved Blakstad psykiatriske sykehus. 
Teamet på Blakstad skal bistå de seks lokale teamene med 
oppfølging av pasienter med farlighetsproblematikk.  Det er 
befolkningsgrunnlag for å etablere ytterligere to til tre team. Denne 
utvidelsen er planlagt gjennomført trinnvis i løpet av de fire neste 
årene.  
 
Ulike modeller for FACT-etableringer 
Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) er tverrgående organisert og 
yter helsetjenester til hele opptaksområdet. All sykehuspsykiatri er 
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samlet ved Blakstad i Asker. De fem DPSene er lokalisert i Asker, 
Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, nær de somatiske 
sykehusene.   
 
Det utvikles lokale modeller for FACT-oppfølging i små kommuner 
som ligger langt fra teamenes base. Det vil i prosjektperioden 
utprøves hvilke 
muligheter det 
finnes for 
samhandling via 
IKT.  
 
FACT- oppfølging 
ved Blakstad 
psykiatriske 
sykehus 
Blakstad 
psykiatriske 
sykehus har en sentral rolle i å oppnå gode og sammenhengende 
pasientforløp for målgruppen. Sykehuset vil prioritere innleggelse 
direkte for FACT-pasientene og vurdere alle pasienter om de ved 
utskrivning har behov for oppfølging av et FACT-team. For 
pasienter som er i FACT-sikkerhet, vil det inngås forpliktende 
samarbeid med den enkelte pasient sin bostedskommune og lokalt 
FACT-team. 
 
Faglig og administrativt ansvar i spesialisthelsetjenesten 
Lokalt vil DPS og psykiatrisk avdeling Blakstad har det faglige og 
administrative ansvaret for FACT-etableringen. Sentrale oppgaver i 
prosjektene er å beskrive henvisningsrutiner, inklusjonskriterier 
og beskrivelser av rutiner for samarbeid med andre instanser.  
 
Rettslig grunnlag 
I 2018 har det vært gjennomført en omfattende utredning av det 
rettslige grunnlaget for at integrerte FACT-team skal kunne 
dokumentere i felles journal, og videre for behovet for samtykke fra 
pasient til å motta behandling. Utredningen er gjennomført av 
Haavind advokater på oppdrag fra Vestre Viken. Utredningen har 
resultert i et avtaleverk som skal sikre lovlig og forsvarlig praksis.  
 

Finansiering  
Kontaktinformasjon  
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Samarbeidsprosjektet FAST (felles ansvar samtidige tjenester) 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet 
Kort om innhold og 
målsetning 

FAST er et samarbeidsprosjekt hvor kommunene og sykehusene i 
fellesskap skal bli enige om arbeidsformer /en del felles 
grunnprinsipper som bidrar til en helhetlig tilnærming til pasienter 
med store og sammensatte behov. Dette er pasienter hvor 
tilstanden ikke kan forklares ut fra enkeltfaktorer som diagnose 
eller avgrenset funksjonsproblem, men må forstås ut fra pasientens 
helhetlige situasjon.  
Mål:  
• Bidra til at pasienter med behov for koordinerte og 

sammensatte tjenester opplever: 
– Medvirkning; involvere pasientene i beslutninger om 

behandling og hvor de skal motta helsehjelp 
– forutsigbare forløp  
– tettere oppfølging i kommunene  
– færre akutte innleggelser i sykehus 

• Beskrive hvordan tjenestene skal samhandle for å bedre 
ressursbruken, til beste for pasienten, pårørende og 
helsetjenesten 

• Forbedringsarbeid som innebærer utprøving og utvikling av en 
arbeidsform som skal tas i bruk av alle. 

 
Sentral prosjektleder tiltrer 1. september. 
Lokale forbedringsprosjekt skal utarbeides høsten 2019 

Finansiering Øremerkede samhandlingsmidler fra HSØ 
Kontaktinformasjon Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
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2.5. Sørlandet sykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Samarbeid om de som trenger det mest på Lister – fra individ 
til system 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Sørlandet sykehus Flekkefjord – Listerkommunene 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet retter seg mot den delen befolkningen med høyest 
forbruk av helsetjenester. Skal ta utgangspunkt i den enkelte 
pasient og det som er viktig for akkurat ham eller henne. På 
bakgrunn av det som er viktig for pasienten skal kommune og 
spesialisthelsetjenesten sammen finne en ny måte å gi tjenester til 
pasienten på.  
Hypotesen som skal testes er at dersom den enkelte blir tatt på 
alvor, helsepersonellet ser HELE MENNESKET og hjelpen utformes 
ut fra hva som er viktig for den enkelte, vil vi oppnå gevinster i 
form av:  
- unngåtte kostnader (redusert antall vedtakstimer og liggedøgn),  
- spart tid (økt kapasitet i tjenestene) og  
- økt kvalitet (objektive og subjektive mål).  
Gjennom erfaringer hentet fra utvikling av nye samarbeidsformer 
rundt enkeltindivid samles kunnskap som kan benyttes i 
tjenestedesign på systemnivå. 
Innovasjons-midler HSØ 2018 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Anja Tveiten Stordrange 

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Samarbeid om de som trenger det mest på Agder 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM). 
Kort om innhold og 
målsetning 

Nasjonale tall estimerer at 10% av pasientene forbruker 60% av 
totale ressurser i sykehuset innenfor somatikk og rusbehandling, 
og 70% av ressursene innenfor psykisk helsevern. Mye tyder på at 
helsehjelpen kan få bedre kvalitet for denne gruppa og ressursene 
fordeles bedre i befolkningen.  Hvordan kan SSHF gå fram for å gi 
denne gruppen et kvalitetsmessig bedre tilbud? 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Ole Rysstad.  

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
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2.6. Sykehuset Innlandet HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

TIME - Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and 
treatment of neuropsychiatric symptoms 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Forskningssenter for aldersrelatert funksjonsvikt og sykdom, SI 
Kort om innhold og 
målsetning 

Tverrfaglig intervensjonsmodell (TID) er en tverrfaglig 
multikomponent intervensjon som bygger på det teoretiske 
rammeverket til kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. 
Intervensjonen integrerer miljøterapeutiske og farmakologiske 
tiltak. Den består av tre overlappende faser; en utredningsfase, en 
refleksjonsfase og en tiltaks- og evalueringsfase. 
TID-studien ble gjennomført som en clusterrandomisert, 
kontrollert studie i perioden 2016-2017. Studien var en kombinert 
effekt- og implementeringsstudie og inkluderer 33 sykehjem. 
Resultatet viste at effekten av modellen er like stor eller bedre enn 
ved medisiner som i dag ofte anvendes for å behandle uro ved 
demens. I tillegg til mindre urosymptomer hos pasientene, så også 
forskerne en mulig reduksjon i depresjonsymptomer, manglende 
hemninger og vrangforestillinger, i tillegg til økt livskvalitet 
Det er utviklet et to dagers opplæringsprogram for TID-
kursholdere for å kunne spre modellen nasjonalt. 

Finansiering Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon Bjørn Lichtwarck (bjorn.lichtwarck@sykehuset-innlandet.no) 

Nettside: https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-
forskning/forskning/forskning-pa-alderspsykiatri- 
https://forskning.no/aldring-alzheimer-partner/ny-behandling-
gir-mindre-uro-hos-pasienter-med-demens--uten-
medisiner/1341529  
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

FACT i Innlandet 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Sykehuset Innlandet, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus 

og psykisk lidelse,  og kommunene i regionene. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Målsettingen er at FACT-teamene skal styrke personens 
mestringsevne, bidra til bedre livskvalitet og gi færre og kortere 
innleggelser i psykisk helsevern. FACT i innlandet prøves ut i 
områder med lite befolkningsgrunnlag, og følges også av mye 
forskning.  
Prosjektet Flexible Assertive Community Treatment (FACT) – 
hvordan adaptere og implementere modellen i Norske kontekster? er 
et stort innovativt forskningsprosjekt med flere nasjonale og 
internasjonale samarbeidspartnere. blant annet Nasjonalt senter 
for e-helseforskning. En av arbeidspakkene omhandler forskning 
på det å ta i bruk digitale samhandlingsverktøy innad i FACT-team 
og mellom FACT-team og pasienter. Overordnet mål med prosjektet 
er se på potensiale for å adaptere og implementere FACT modellen 
i en Norsk kontekst, og hvorvidt den bidrar til integrerte og 
helhetlige tjenester for personer med alvorlig psykisk sykdom og 
avhengighetslidelser. 

Finansiering HELSEVEL programmet i NFR har tildelt 15 millioner kroner for å 
undersøke hvordan FACT-team kan tilpasses og implementeres i 
Norge. 

Kontaktinformasjon Anne Landheim, prosjektleder (anne.landheim@sykehuset-
innlandet.no) 
https://sykehuset-innlandet.no/om-oss-si/aktuelt/nyheter/15-
millioner-til-forskning-pa-fact 

 
  

https://sykehuset-innlandet.no/om-oss-si/aktuelt/nyheter/15-millioner-til-forskning-pa-fact
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får 
strålebehandling 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sykehuset Innlandet, og er et samarbeid med kommuner i 

Hedmark, Oppland og Trondheim, samt St. Olav. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Et større forskningsprosjekt med flere delstudier der det skal 
utvikles og testes en intervensjon (systematisk gjennomførte 
støtte- og omsorgstiltak) for eldre kreftpasienter som får 
strålebehandling.  
Overordnet mål er å gi eldre bedre livskvalitet og funksjon under 
og etter strålebehandling, og å redusere behovet for offentlig hjelp. 
Studien er et samarbeidsprosjekt der spesialist- og 
kommunehelsetjenesten er likeverdige aktører. Kreftkoordinatorer 
og kontaktsykepleiere i Sykepleienettverket for kreftpasienter og 
andre alvorlig syke er sentrale.  Prosjektet jobber for å få et tett 
samarbeid med fastlegene som har en viktig funksjon overfor 
pasientene.  
Geriatrisk vurdering (kartlegging) etterfulgt av adekvate tiltak har i 
andre sammenhenger (for eksempel hoftebruddpasienter) vist seg 
å bedre funksjon og redusere behovet for offentlig hjelp og 
sykehjemsopphold. Hvis sykehus sammen med aktører fra 
kommunene, kan finne fram til en gjennomførbar og 
kostnadseffektiv intervensjon, er det grunn til å tro at den også kan 
overføres til andre grupper av eldre kreftpasienter. 

Finansiering Sykehuset Innlandet, St.Olav 
Kontaktinformasjon Marit Jordhøy, prosjektleder (marit.jordhoy@sykehuset-

innlandet.no) 
Nettside: https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-
forskning/forskning/bedre-livskvalitet-og-funksjon-for-eldre-
kreftpasienter-som-far-stralebehandling#gjennomf%C3%B8ring 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Health Democratization – Utvikling av integrerte 
helsetjenester mellom sykehus, kommune og hjem 

Mnd og år oppdatert  
Eies av NTNU , SI samarbeidspartner og use case 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ser på og utvikler teori og teknologi for deling av helsedata mellom 
aktørene (sykehus, kommune og hjem), på en god og sikker måte, 
som er sentralt i utvikling av integrerte helsetjenester  
Sykehuset Innlandet er en sentral samarbeidspart, og user case i 
prosjektet. Dette er et stort forskningsprosjekt smed både 
nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, som ledes av 
forsker i informasjonssikkerhetsmiljøet på NTNU (Centre og Cyber- 
and Information Security, CCIS). 

Finansiering IKT Pluss programmet i NFR 
Kontaktinformasjon Bian Yang, NTNU, prosjektleder (bian.yang@ntnu.no) 

Nettside: https://www.ntnu.edu/iik/healthdemocratization 
 
  

mailto:marit.jordhoy@sykehuset-innlandet.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Den utskrivningsklare pasientens møte med 
kommunehelsetjenesten 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet 
Kort om innhold og 
målsetning 

Et PhD-prosjekt som har som mål å utforske hva som kjennetegner 
pasientforløpet til eldre pasienter med sammensatte helseproblem, 
og hvordan pasientforløp oppleves og forstås i et pasient-, 
pårørende- og helsepersonellperspektiv. Forskeren vil  i denne 
studien følge ulike forløp fra innleggelse i sykehus, under 
sykehusopphold og etter utskriving. 

Finansiering Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet 
Kontaktinformasjon Marianne Kumlin (marianne.kumlin@inn.no)  

Nettside: 
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/forskerskoler/muni-
health-care/forskerprofiler/kull-2016/marianne-kumlin---kull-
2016.html 
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2.7. Sykehuset i Vestfold HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Sammen for pasienter med fall i hjemmet, - en ny helsetjeneste 
for den hjemmeboende eldre 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Kirurgisk klinikk. I samarbeid med Tønsberg interkommunale 

legevakt og Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) 
AMK/Ambulansetjenesten, Ambulant røntgen, Sykehusapotek og 
kommunene; Tønsberg, Re, Holmestrand og Færder. 

Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal: 
 Økt kompetanse i bruddvurdering hos ambulansepersonell, 
hjemmetjeneste, fastleger og legevakt  
 Flytte legevurdering ut i hjemmet til den eldre  
 Pasienten kan være på ØHD-enhet i påvente av radiologisk 
diagnostikk, avklaring, ikke-kirurgisk behandling og 
symptomlindring  
 Legemiddelgjennomgang med fokus på risikomedikasjon 
for fall  
 Alle involverte skal bidra til å fysisk flytte på den eldre 
færrest mulig steder  
 
Hva er målet:  
 Diagnostikk og avklaring av brudd i hjemmet  
 Færrest mulig skifter av fysisk oppholdssteder for 
pasientene i pasientforløpet av diagnostikk, behandling og 
symptomlindring  
 Redusere risiko for kognitiv svikt for en utsatt 
pasientgruppe  
 Forebygge behov for økt kommunalt hjelpebehov etter 
utredning og ev. behandling  
 Færre unødvendige innleggelser i akuttmottak og 
ortopedisk sengepost  
 Forebygge nye fall ved riktigere legemiddelbruk  
 Sikre fastlegens mulighet til fallforebyggende vurderinger 
ved tverrfaglig samhandling allerede ved første fall  
 Kompetansestyrking for ambulansemedarbeidere og 
hjemmetjeneste, - de som møter flest pasienter først  

Finansiering Innovasjonsmidler HSØ 
Kontaktinformasjon Kirurgisk klinikk, Prosjektleder: Nina C Firing (nina.firing@siv.no) 

Tlf. 41285393   
Tønsberg kommune: Ingunn Finsveen 
(‘ingunn.finsveen@tonsberg.kommune.no) tlf: 95017338 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Multisyke pasienter med behov for bedre koordinerte og 
integrerte helsetjenester» og «Barn og ungdom i risikosonen 
for å utvikle psykiske helseproblemer 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Samarbeidsutvalget i Vestfold 
Kort om innhold og 
målsetning 

Samarbeidsutvalget har vedtatt å gå videre med to konkrete 
områder for å lage forbedringsprosjekt. Prosjektbeskrivelse er 
laget og samarbeidsutvalget satser på å være i gang høsten 2019.  
I kulepunktene nedenfor beskrives noen helt overordnede mål for 
arbeidet.  
 Pasientene skal oppleve helhetlige og samordnede tjenester, 

som tar utgangspunkt i pasientenes behov  
 Pasientene skal oppleve en helsetjeneste som bidrar til i størst 

mulig grad å styrke deres evne til å mestre sykdom og 
funksjonssvikt  

 Pasientene skal oppleve en helsetjeneste som har et sterkere 
fokus på funksjon, som bidrar til flest mulig gode leveår, og som 
sikrer at pasientene kan bo hjemme så lenge som mulig  

 Helsetjenesten skal sette inn ressursene så tidlig som mulig for 
å hindre ytterligere sykdomsutvikling og funksjonssvikt  

 Helsetjenesten skal sette inn ressursene på laveste effektive 
omsorgsnivå (når innsatsen gir størst helsegevinst), og på sikt 
redusere behovet for helsetjenester  

Finansiering  
Kontaktinformasjon Samhandlingssjef Irene Jørgensen 

Irene.jorgensen@siv.no 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Relasjonskommunikasjon i AMK. 
 (kunne også ligget under satsningsområdet «Nye 
arbeidsformer, bruk av teknologi og brukerstyring») 

Mnd og år oppdatert 19.08.2019 
Eies av Prehospital klinikk, Jon Erik Steen-Hansen og «Godt sagt» 
Kort om innhold og 
målsetning 

Vi endrer fokus i AMK fra systemorientering og teknisk rettede 
spørsmål (e.g. personnummer) til empati og innlevelse i innringers 
situasjon. Målet er å gi innringer riktigere hjelp og å skape mindre 
grunnlag for konflikter i telefonen 

Finansiering Finansieres som del av prosjektet «Verdig Vei Videre» - transport 
av psykisk syke i akutt krise. 

Kontaktinformasjon Jon Erik Steen-Hansen jon.erik.steen-hansen@siv.no 
 
  

mailto:Irene.jorgensen@siv.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Integrerte tjenester for personer med store og komplekse 
sykdomsforløp: 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av Diakonhjemmet sykehus og bydelene (Ullern, Vestre Aker, Frogner) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Overordnet problemstilling: Hvordan kan Diakonhjemmet Sykehus 
og Oslo kommune integrere sine tjenester, for å imøtekomme 
behovene til personer med sammensatte og komplekse 
sykdomsforløp 
gjennom helhetlige, proaktive og forebyggende tjenester? 
 
Hva har skjedd til nå:  
 Fått innovasjonsmidler fra HSØ 
  Lagt frem prosjektplan i direktørmøtet i sektor 8. april 2019 
  Ansatt prosjektleder 
  Ansatt tjenestedesigner 
  Etablert styringsgruppe 
  Etablert referansegruppe 
  Etablert prosjektgruppe/arbeidsgruppe (med 

brukerrepresentant) 
 Påbegynt triangulær innsiktsfase: kvantitativ, kvalitativ og 

kunnskapsoppsummeringer (i samarbeid med VID 
vitenskapelige høgskole).  

 Avholdt workshop med referansegruppe. 
Finansiering  
Kontaktinformasjon Magne Mikal Hustavenes, assisterende bydelsdirektør Vestre Aker.  

magne.hustavenes@bva.oslo.kommune.no  
Franziska Askeland, prosjektleder 
Franziska.Askeland@bva.oslo.kommune.no  
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3. Redusere uønsket variasjon 
 
 
3.1. Oslo universitetssykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Regional e-læringsprogram for MTU 

Mnd og år oppdatert Juni 2019 
Eies av MTV/Strategi og anskaffelse 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det er utviklet regionale e- læringsprogram på tvers av 
helseforetakene i HSØ på MTU. Målsettingen er å heve kvaliteten og 
standardisere opplæringen på MTU, samt redusere ressursbruken 
for utvikling av MTU opplæringsprogram i regionen. E- læringen er 
utviklet av klinisk personell og leverandør, og er faglig forankret i 
de regionale produktrådene. Programmet er utviklet i HSØ 
læringsportal og er tilgjengelig for hele regionen. E-
læringsprogrammet har fått positiv oppmerksomhet fra blandt 
annet UIO som ønsker å bruke det i undervisningssammenheng. 

Finansiering Nei 
Kontaktinformasjon Runar Nagelsaker, runnag@ous-hf.no 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Utarbeidelse av en omforent strategi for MTU-IKT-BTU 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av MTV/Strategi og anskaffelse 
Kort om innhold og 
målsetning 

Etablering av overordnede strategi/føringer for MTU-IKT-BYGG 
som gjør at vi anskaffer rett  teknologi som kan integreres ihh til 
helseforetakenes strategiske planer. Denne  standardisering av 
MTU-IKT krav vil blant annet redusere kostnader ved 
implementering, drift og vedlikehold av MTU. 

Finansiering Nei 
Kontaktinformasjon Runar Nagelsaker, runnag@ous-hf.no 
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3.2. Akershus universitetssykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Pediatric Systematic Assessment and communication For 
preventing Emergencies (PedSAFE) 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

PedSAFE benyttes som pasientsikkerhetskonsept ved alle landets 
barneavdelinger. Et felles rammeverk som benyttes i alle 
behandlingsnivåer vil kunne styrke samhandling mellom ulike 
behandlingsnivå og bidra til god kvalitet og bedret 
ressursutnyttelse. Vi ønsker derfor nå å prøve ut PedSAFE på 
legevakt. 
Kort om innholdet: Barnemedisin var ikke en sentral del av det 
nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 24/7. PedSAFE er et 
kvalitetshevende tiltak for bedret pasientsikkerhet for barn og 
ungdom. PedSAFE benyttes ved alle landets barneavdelinger, dvs i 
spesialisthelsetjenesten. Formålet med PedSAFE er å bedre 
helsepersonells evne til å gjenkjenne og forebygge en negativ 
sykdomsutvikling hos barn og ungdommer, samt forhindre 
pasientskader som følge av kommunikasjonssvikt. 
Generaliseringsverdien av prosjektet ligger blant annet i 
synliggjøring av hvordan en så langt behovsdrevet spredning av et 
etterlengtet konsept (PedSAFE) kan systematiseres og 
videreutvikles. Vi ønsker nå å prøve ut PedSAFE på legevakt. Et 
felles rammeverk som benyttes i alle behandlingsnivåer nasjonalt 
er unikt også internasjonalt. 
 
En enhetlig tilnærming og nasjonal standardisering i hele 
behandlingskjeden vil styrke samhandling mellom ulike 
behandlingsnivå og bidra til god kvalitet og bedret ressursutnyttelse. 
I kulepunktene nedenfor beskrives noen helt overordnede mål for 
arbeidet.  
 Pasientene skal oppleve helhetlige og samordnede tjenester 
 Helsetjenesten skal sette inn ressursene så tidlig som mulig for 

å hindre ytterligere sykdomsutvikling og funksjonssvikt  
 Helsetjenesten skal sette inn ressursene på laveste effektive 

omsorgsnivå (når innsatsen gir størst helsegevinst), og på sikt 
redusere behovet for helsetjenester  

Finansiering Fond for Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet, Den norske 
legeforening 

Kontaktinformasjon Prosjektleder: Christian Næss, Avdeling for barn og ungdom, email: 
Christian.Naess@ahus.no  
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Ahus datavarehus 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Enhet for økonomi og finans, Analyseavdelingen. Utviklingsarbeid i 

samarbeid med Enhet for medisin og helsefag (fagdirektør) 
Kort om innhold og 
målsetning 

«Ahus datavarehus» er et verktøy (business intelligence) for å gi 
informasjon om virksomheten ved å høste data som registreres i 
ulike systemer i løpet av pasientbehandlingen inn i en database 
som igjen benyttes til å sammenstille og visualisere dataene på en 
lettfattelig og meningsfylt måte. Data vises i «sanntid» i «apper» for 
ulike formål.  
 
Eksempel på løsninger som har som direkte formål å øke 
pasientsikkerheten og redusere uønsket variasjon som er i drift: 

 Pakkeforløp kreft (fremstiller informasjon om 
enkeltopphold i alle steg i de ulike kreftforløpene med 
varsling ift frister mm). 

 Pakkeforløp psykisk helsevern og rus (fremstiller 
informasjon om enkeltopphold i alle steg i de ulike 
forløpene med varsling ift frister mm. 

 Pasientsikkerhet (fremstiller informasjon rundt 
enkeltopphold ift ulike screeninger og risikoreduserende 
tiltak. Eksempelvis fallscreening, ernæring, NEWS-score 
mm).  

 Akuttmottak (fremstilling av generell pasientflyt i mottak. 
Inneholder også tidslinjer for blodprøvetaking opp mot 
antibiotikabehandling og ulike screeninger (MTS, NEWS, 
Qsofa) 

Finansiering I all hovedsak finansiert av Ahus internt, men flere prosjekter har 
fått innovasjonsmidler fra HSØ i utviklingsperiode. 

Kontaktinformasjon Lars-Åge Møgster, avdelingsleder Analyseavd (lmog@ahus.no 
99151874) – Øyvind Antonsen (oyvind.antonsen@ahus.no 
90579064) 
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3.3. Sykehuset Telemark HF 
 

Navn på tiltak/prosjekt Lik praksis for vurdering av henvisninger i DPS ene 
Mnd og år oppdatert September 2019 
Eies av Sykehuset Telemark/klinikk for psykisk helse og rus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ulik avslagsrate ved de lokale DPS ene har gjort at det skal sees på 
felles inntaksteam for å få lik praksis mht avslag. Avslagsraten ved de 
fire allmennpoliklinikkene varierer fra 17,7 til 35.8 slik at et felles 
inntaksteam for disse fire poliklinikkene er tenkt etablert som et mulig 
svar på å sikre lik vurdering av søknader. Oppstart er planlagt ved 
årsskifte. 

Finansiering Ingen ekstern finansiering. 
Kontaktinformasjon Klinikksjef Lars Ødegård- odla@sthf.no 
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3.4. Vestre Viken HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Handlingsplan Riktig bruk av rehabiliteringsressursene 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Fagdirektør Halfdan Aass 
Kort om innhold og 
målsetning 

Vestre Viken har høyt forbruk av privat spesialisert rehabilitering 
og det er stor variasjon i forbruk når vi ser på sykehusområde og 
kommunene i mellom. Det er ulik henvisningspraksis i sykehusene, 
fra fastlegene, ulik lengde på opphold i de private institusjonene og 
ulikt tilbud i kommunene. 
 
Målsettingen er riktig bruk av spesialisert rehabilitering og et 
likeverdig tilbud til befolkningen. 
Handlingsplanen omfatter tiltak rettet mot: 
- egen henvisningspraksis 
- fastlegenes henvisningspraksis 
- dialog med kommunene om oppgave og ansvarsfordeling 
- dialog med HSØ om innehold i avtalene med private og bedre 
dokumentasjonsgrunlag 

Finansiering Egen 
Kontaktinformasjon Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
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3.5. Sørlandet sykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Optimal drift av poliklinikk 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal kartlegge og beskrive hvordan ulike enheter 
planlegger poliklinikk og utnytter kapasitet. Bakgrunnen er 
Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan helseforetakene utnytter 
legeressursene, som konkluderte med at bare 12 % av landets 
poliklinikker drives optimalt. Det er ulik praksis på tvers av SSHF 
for planlegging av poliklinikk. Prosjektet skal kartlegge og beskrive 
dagens situasjon for planlegging av poliklinikk og utnyttelse av 
kapasitet. Det skal vurderes om SSHF skal etablere felles rutiner, og 
identifisere hvilke rutiner som i så fall skal utvikles. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Nina Roland 

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Optimal operasjonsplanlegging 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal kartlegge og beskrive hvordan operasjoner 
planlegges og operasjonskapasiteten utnyttes. Det skal vurderes 
om foretaket skal etablere felles planleggingsrutiner på tvers og om 
det er aktuelt å etablere et robotverktøy for logistikk og 
planlegging 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Anne Grethe Kaspersen 

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Gjøre kloke valg 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal bygge på anbefalingene i kampanjen gjør kloke valg, 
igangsatt av Legeforeningen. Hensikten er å identifisere områder 
hvor SSHF kan redusere overutredning, overdiagnostisering og 
overbehandling, og sikre en enhetlig praksis på tvers. Hvordan kan 
vi gjennom samvalg engasjere pasienter i å gjøre kloke valg? 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder:  

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
 
  

https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Dreining fra døgn til dag 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det er usikkert om SSHF har lik praksis av dagbehandling på tvers i 
foretaket. Det er en målsetting innenfor kirurgiske fag, medisinske 
fag, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling at 
behandling skjer i poliklinikk eller i form av annen dagbehandling 
der det er mulig. Målet med prosjektet er å behandle flest mulig 
pasienter i dagtilbud eller poliklinikk, sikre riktig omsorgsnivå og 
redusere unødvendig liggetid. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder:  

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
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3.6. Sykehuset Innlandet HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Rydding i foretakets prosedyrer og dokumenter i 
kvalitetssystemet 

Mnd og år oppdatert Januar 2019 
Eies av Avd.sjef Virksomhetsstyring 
Kort om innhold og 
målsetning 

Mål: Rydde i foretakets dokumenter/prosedyrer i 
kvalitetssystemet: 

 Reduksjon med minst 30 % i 2019 av antall dokumenter i 
EK (unntatt Kongsvinger).   

 Samordne til flere overordnede og færre divisjonsvise 
dokumenter 

 Få oversikt over og revidere/arkivere dokumenter som har 
gått ut på dato  

 Få oversikt over og revidere/arkivere dokumenter som 
finnes i flere utgaver 

 Sørge for at dokumentene følger vedtatte maler 
 Lage forslag til enhetlige benevnelser på dokumenter 

(tiltakskort, handlingskort, operasjonsprosedyre, plukkliste 
osv.) 

 Arbeidsgruppen vurderer krav til standard på nye 
prosedyrer og hvem som kan utarbeide og opprette 
prosedyrer. 

 Implementering av VAR-prosedyrer. 
Finansiering Dekkes innen foretaket 
Kontaktinformasjon Borghild Hammer, avd.sjef virksomhetsstyring 

Borghild.Hammer@sykehuset-innlandet.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Kontorfaglig kompetanseutviklingsprogram 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet 
Kort om innhold og 
målsetning 

Mål: Mindre variasjon, økt kunnskap, felles forståelse og 
standardisering av pasientadministrative rutiner og oppgaver 
knyttet til henvisningsprosessen. 
Programmet består av videoundervisning, e-læringskurs og 
klasseromsundervisning om følgende temaer: 

 Pasientadministrativ kvalitetskontroll 
 Kvalitetsportal 
 Smittevern  
 Kommunikasjon og informasjonssikkerhet 
 Utenlandske pasienter 
 Personvern og pasientsikkerhet 
 Henvisningsprosessen 
 Informasjon om fristbrudd og Fristbruddportalen fra 

Helsedirektoratet 
 

Gir økt kompetanse innen: 
 Registrering og oppfølging av henvisninger  
 Ventelisteadministrering og rapporter i DIPS  
 Rutiner for driftsoppfølging og rapportering 
 Forståelse av lovverk 
 Forståelse av hele pasientflyten  

Finansiering Kompetansemidler i foretaket 
Kontaktinformasjon Anne Hilde Aas, fagcontroller Kvalitet og pasientsikkerhet 

anne.hilde.aas@sykehuset-innlandet.no 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Gode pasientforløp – hjem til hjem 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av direktør Medisin og helsefag 
Kort om innhold og 
målsetning 

Helhetlige pasientforløp knyttet til 1) God start (ankomst 
akuttmottak til visitt neste dag) 2) Hoftebrudd og 3) Hjerneslag 
Mål: standardisere forløp for å redusere variasjon i behandling, 
reinnleggelse, mortalitet og øke pasienttilfredshet og samhandling 
med primærhelsetjenesten. 
Bred involvering fra klinikk og primærhelsetjeneste 

Finansiering Kompetansemidler i foretaket 
Kontaktinformasjon Embjørg Lie, avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet 

embjorg.lie@sykehuset-innlandet.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Trygg utskrivning og Bedre legemiddelhåndtering med 
samstemte legemiddellister og korrekt merking av legemidler. 

Mnd og år oppdatert  
Eies av direktør Medisin og helsefag 
Kort om innhold og 
målsetning 

HSØ Oppdrag og bestilling 2019 til Sykehuset Innlandet HF: 
Forbedringsarbeid knyttet til 2 risikoområder innen kvalitet og 
pasientsikkerhet. Iverksatt 2 forbedringsgrupper med bred 
involvering av klinikere, samarbeidspartnere i 
primærhelsetjenesten, sykehusapoteket og brukere.  
Mål: Pasient og pårørende skal oppleve en trygg utskrivelse fra 
sykehus. Pasientens legemiddelliste skal være samstemt ved 
innleggelse og utskrivelse fra sykehus. Korrekt merking av 
legemidler skal forhindre feil og uønskede hendelser.  

Finansiering Midler fra HSØ 
Kontaktinformasjon Kristin Kolloen, fagleder forbedringsstøtte Kvalitet og 

pasientsikkerhet. Kristin.kolloen@sykehuset-innlendet.no 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Vurderingspoliklinikk   -  for å redusere uønsket variasjon 
 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sykehuset Innlandet, avd Fys.med og rehab 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet retter seg mot personer med muskelskjelettsmerter. 
Dette er en stor pasientgruppe og har et høyt forbruk av 
spesialisthelsetjenester, også døgnbasert tilbud i private 
institusjoner. Sentrale føringer tilsier at flere av disse pasientene 
bør få sitt tilbud i kommunen, og at tilbudet skal gis poliklinisk. Det 
er behov for å sikre at pasientene får tilbud på rett nivå og at 
overbehandling unngås. Prosjektet vil etablere en instans i 
Sykehuset Innlandet som kan bistå fastlegene med vurdering av 
rett rehabiliteringstilbud til pasientgruppen. 
Et forprosjektet vil gjennomføre relevant kartlegging av en rekke 
forhold, blant annet behov for slik bistand i primærhelsetjenesten, 
behov for ressurser, behov for tverrfaglig poliklinisk tilbud i 
spesialisthelsetjenesten, behov for å bygge opp tverrfaglige tilbud i 
kommunene samt fastlegenes kjennskap til ulike 
rehabiliteringstilbud og henvisningspraksis til disse. 
Prosjektet vil videre komme med forslag til samarbeid mellom 
kommuner og Sykehuset Innlandet om utredning og oppfølging av 
pasientgruppen. 

Finansiering Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon Avdelingsoverlege Kristin Østlie kristin.ostlie@sykehuset-

innlandet.no 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Prediktorer for fatigue etter hjerneslag  -  for å spisse 
oppfølging mot de som trenger det mest: Post Stroke Fatigue, 
predictors and subgroup 
 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Avd for Fysikalsk medisin og rehabilitering, avd Ottestad 
Kort om innhold og 
målsetning 

Dette er et Ph D prosjekt, og gjennomføres av stipendiat Anita 
Kjeverud, spscialist I klinisk nevropsykolog. 
 Studien Post Stroke Fatigue, predictors and subgroups, er en 
longitudinell studie som tar sikte på undersøke sammenhengene 
mellom vedvarende fatigue/tretthet etter hjerneslag og ulike 
faktorer så som psykisk helse, mestring, livstressorer, fysisk og 
kognitiv funksjon og andre helsemessige og sosiale forhold.  
Grunnen til at vi ønsker å undersøke dette er at fatigue rapporteres 
som å være et av de vanskeligste symptomene å håndtere etter et 
hjerneslag av mange slagrammede. Siden en fremdeles kjenner for 
lite til hvilke faktorer som er av betydning for utvikling av 
vedvarende fatigue etter hjerneslag, er det heller ikke en etablert 
behandling for å lette symptomet.  
I prosjektet rekrutteres pasienter med nyoppstått hjerneslag fra 
Hamar og Elverum sykehus, i akuttfasen innhentes medisinske og 
demografiske data, samt baselinemål på fatigue. Deltakerne kalles 
deretter inn til polikliniske undersøkelser tre og tolv måneder etter 
aktuelle. Undersøkelsen består av spørreskjemaer som omhandler 
fatigue, psykiske tilstandsmål, mestringstro, symptomer en kan 
oppleve etter skader og sykdommer i hjernen, søvnkvalitet, 
livsstressorer, rus og smerter, en avgrenset nevropsykologisk 
undersøkelse, undersøkelse av balanse og gangdistanse i løpet av 
seks minutter, samt et kort klinisk intervju av fenomenologiske 
aspekter ved fatigue, livssituasjon, opplevelse av sosial støtte og 
livsstilsfaktorer. Prosjektet er kommet i stand gjennom et 
samarbeid med kliniske miljøer og forskere ved Sunnaas sykehus 
HF, Lovisenberg sykehus og Universitet i Oslo. 
Så langt er 101 personer blitt inkludert i studien, hvorav enkelte er 
tatt ut av ulike grunner. Det kan virke som om ulike faktorer kan ha 
betydning for utvikling av fatigue i ulike undergrupper, hvorav den 
ene preges av å ha større funksjonsutfall som følge av hjerneslaget, 
hos andre kan det virke som om livssituasjon, mestringsstil og 
stressorer kan ha større betydning. Mer datainnsamling gjenstår 
dog før en kan konkludere. 
Hensikten med prosjektet er med dette å få et bedre 
kunnskapsgrunnlag for å forstå utløsende og opprettholdende 
faktorer for vedvarende fatigue etter hjerneslag for derigjennom å 
kunne gi bedre råd til pasienter som rammes, og å på sikt bidra til 
utvikling av behandling av symptomet. 

Finansiering prosjektet er finansiert i form av stipendiatmidler av Sykehuset 
Innlandet, totalt kr 2 366081 NOK til stipendiatlønn, driftsmidler 
og lønn til støttepersonell. 

Kontaktinformasjon kontakt prosjektleder Kristin Østlie, Ph D/avdelingsoverlege avd 
for Fysikalsk medisin og rehabilitering eller Anita Kjeverud, 
stipendiat/spesialist i klinisk nevropsykologi. 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Evaluering av ny arbeidsmetodikk innen Helse og arbeid  -  for 
å redusere uønsket variasjon  
 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Sykehuset Innlandet, avd. for Fysikalsk medisin og Rehabilitering 
Kort om innhold og 
målsetning 

Enheten som forskningen utgår fra har drevet arbeidsrettet 
rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade siden 2008. 
Det har vært publisert data fra denne aktiviteten i 2017 i form av 
tre vitenskapelige artikler hvor Retur til arbeid var 
hovedutfallsmålet. Den kliniske tilnærmingen fram til da hadde 
vært preget av mye individualisering i tiltak og svært variabel 
lengde på total i oppfølgingstid. Nå har vi designet en mer 
standardisert og strukturert modell for den arbeidsrettede 
tilnærmingen og begrenset oppfølgingstiden til ett år. Spørsmålet 
er om denne nye modellen gir like gode eller bedre resultater. Den 
nye modellen er godt beskrevet og vil være lett å implementere ved 
andre, kliniske enheter, i motsetning til den forrige modellen. Vi 
skal gjøre en single senter longitudinal kohortstudie basert på 
klinisk undersøkelse/kontakt, journalopplysninger, 
spørreskjemadata, og registerdata fra NAV.  
Hovedutfallsmål er retur til arbeid og prediktorer for retur til 
arbeid. Vi vil også analysere andre kliniske utfallsmål, 
demografiske data og arbeidsrelatert informasjon. 

Finansiering I planleggingsfasen. Skal søke Forskningsavdelingen Sykehuset 
Innlandet om phd-midler. 

Kontaktinformasjon Phd/seksjonsoverlege ved Fys.med og rehab Ottestad, Randi 
Brennbekken  

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Effekt av intensiv gangtrening i sengepost - for å målrette 
tiltak mot de som trenger det mest 
Kunnskapstranslasjon av intensiv gangtrening for 
hjerneslagpasienter i sengepost -  for å målrette tiltak mot de som 
trenger det mest 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, RKR 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet har som mål å forbedre tjenestekvaliteten for motorisk 
rehabilitering etter hjerneslag. Dette gjøres ved å standardisere 
bruk av måleverktøy for gangfunksjon, og prøve ut og 
implementere høyintensiv gangtrening for pasienter med nedsatt 
gangfunksjon etter hjerneslag. Prosjektet er delt i to faser. I første 
fase registreres nåværende praksis, mens i andre fase skal intensiv 
gangtrening implementeres. Den nye praksisen skal i hovedsak 
bestå av variert gangtrening, f.eks. trappetrening, gange på 
tredemølle, utendørs og i hinderløype. Intensiteten måles med 
pulsklokker og målet er at pasienten skal ha mest mulig trening 
med intensitet på 70-85% av makspuls. Antall skritt måles med 
skritt-teller. 

Finansiering Inngår i vanlig virksomhet/drift. 
Kontaktinformasjon Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Innføring av lik legemiddelliste og tilhørende dokumenter 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet 
Kort om innhold og 
målsetning 

Mål: Standardisere legemiddelliste, overvåkningskurver og benytte 
NEWS2/PEWS som scoringsverktøy for somatiske pasienter i 
akuttmottak og sengeposter. Tilrettelegge for oppstart elektronisk 
kurve og medikasjon – Metavision. 
Utarbeidet felles legemiddelliste og tilhørende dokumenter for 
observasjon av vitale parametre og blodsukkeroppfølging. Jobber 
med evaluering ift bruk på voksne og implementering ift barn.  

Finansiering Vanlig virksomhet/drift 
Kontaktinformasjon Tone Haugom, rådgiver Kvalitet og pasientsikkerhet 

tone.haugom@sykehuset-innlandet.no 
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3.7. Sykehuset Østfold HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Redusere uønsket variasjon 
 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Adm. dir. Hege Gjessing 
Kort om innhold og 
målsetning 

Etablere et felles målbilde og system for hvordan ledere på alle 
nivåer arbeider med kontinuerlig forbedring Avdelingsvise 
handlingsplaner basert på føringer i styrende dokumenter 

 
Finansiering Driftsbudsjett 
Kontaktinformasjon Kvalitetssjef Marit Flåskjer 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Pasientforløp Multippel Sklerose 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Avd.sjef Antonios Porianos, nevrologisk avdeling 
Kort om innhold og 
målsetning 

Implementere nye prosesser i behandlingen av pasienter med MS. 
Oppfølging med målinger og indikatorer. 
Analysere resultatene og iverksette systematiske forbedringstiltak. 

Finansiering Driftsbudsjett 
Kontaktinformasjon Overlege Barbara Ratajczak-Tretel 
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3.8. Sykehuset Vestfold HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Pasientforløp for kols 

Mnd og år oppdatert  
Eies av Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF/Samhandlingsutvalget i 

Vestfold, august 2019 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det nye pasientforløpet for kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) 
i Vestfold skal dreie behandling og oppfølging mot en mer 
koordinert tjeneste, hvor samhandling, ny teknologi og kompetanse 
står sentralt. Hovedmålet er å redusere antall eksaserbasjoner for 
pasientene, bremse videreutvikling av sykdommen, øke 
livskvaliteten og redusere antall sykehusinnleggelser.  
Det første tiltaket som skal implementeres i det nye pasientforløpet 
er innføring av en kols-mappe til pasientene. Innholdet i mappen 
vil være en kombinasjon av standard innhold, samt individuelle 
temaer avhengig av pasientens behov (se mer på siv.no/kols). 
Målet med kols-mappen er å gi pasientene et verktøy og støtte til 
egenmestring, samt at informasjonen i mappen skal være nyttig på 
tvers av tjenestenivåer. 
Et annet viktig fokusområde i pasientforløpet er kompetanseheving 
og kompetansedeling. En av oppgavene i pasientforløpet blir derfor 
å strukturere innhold og form på internundervisning, fagdager, 
hospitering, etc. 
Det er i denne sammenheng utviklet blant annet: 

- Tverrfaglig fagdag (1 dags kurs) beregnet på helsepersonell 
i både primær- og spesialisthelsetjenesten 

- Pårørendekurs for pårørende til pasienter med kols 
- Lungerehabiliteringstilbud til kols pasienter (6 ukers tilbud 

ved SiV) 
Utviklingen av pasientforløpet gjøres i samarbeid mellom SiV og 
kommunene i Vestfold.  

Finansiering Interne midler fra SiV dekker lønnskostnader til 
prosjektlederrollen i 2 år. 
Selve pasientforløpet implementeres som en del av vanlig drift.  

Kontaktinformasjon Marit Dahl Mikkelsen, Avdelingssjef Medisinsk Sykepleieavdeling, 
marit.mikkelsen@siv.no 
Kathrine Berntsen, prosjektleder pasientforløp for kols, 
kathbe@siv.no 
Mer informasjon finnes på nettsiden: www.siv.no/kols 

 
  

mailto:marit.mikkelsen@siv.no
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Gjennomgang av pasientforløp for pasienter med behov for 
rehabilitering i akutt eller subakutt fase 

Mnd og år oppdatert 20.08.2019 
Eies av Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det skal lages et generisk pasientforløp for pasienter som har 
behov for oppstart av rehabilitering i tidlig fase. Arbeidet er i 
oppstartsfasen, og det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av 
fagpersoner fra rehabiliteringsmiljøet, nevrologisk, intensiv og 
ortopedisk fagmiljø pluss prosessveiledere. Arbeidet skal sluttføres 
i mars 2020. 

Finansiering interne midler 
Kontaktinformasjon Klinikksjef Gro Aasland, KFMR 

agro@siv.no 
Tlf 92032626 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Utvikling av rehabiliteringsfeltet ved Sykehuset i Vestfold 

Mnd og år oppdatert 20.08.2019 
Eies av Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet har tre hovedmål: 
 Etablering av rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt ved SiV. 

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering skal være det 
rehabiliteringsfaglige tyngdepunktet, og fysio- og 
ergoterapeutene i Tønsberg og Larvik, Lærings- og 
mestringssenteret og Pusterommet skal innlemmes i 
klinikken. Denne organisasjonsendringen skjer fra 
01092019. 

 Den akutte og subakutte rehabiliteringen skal styrkes. Mer 
rehabiliteringskompetanse på akuttsykehuset i Tønsberg 
slik at rehabiliteringen kan starte tidlig for de pasientene 
som har behov for det. Planlegging av dedikerte 
rehabiliteringssenger på akutt sykehuset. Ikke fått 
finansiert dette enda, men arbeidet med et generisk 
pasientforløp skal i gang (se neste prosjekt) 

 Mer ambulant virksomhet innen rehabilitering og tettere 
samarbeid med kommunene. Planlegges økte ambulante 
tjenester for ulike pasientgrupper (slag, amputasjoner, 
kronikere) sammen med kommunene. Realiseres ved 
omfordeling av ressurser. Oppstart 0101202 

Finansiering Egenfinansiert fra SiV. 
Kontaktinformasjon Klinikksjef Gro Aasland, KFMR 

agro@siv.no 
Tlf 92032626 
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3.9. Lovisenberg sykehus 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

«LOVePROM» Kvalitetsregister psykisk helsevern voksne og 
TSB 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Lovisenberg Diakonale Sykehus 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ved å synliggjøre variasjon i pasientrapportert utbytte i et 
kvalitetsregisteret og et behandlingsregister, kan vi tilpasse 
behandlingen til den enkelte pasient og utvikling tjenesten på 
gruppenivå. Pasientene rapporterer inn informasjon om sin 
helsetilstand hjemmefra før, underveis og ved avslutning av 
behandling. Tilbakemeldingene er tilgjengelig for behandler i DIPS 
etter 3 minutter og brukes til klinisk beslutningsstøtte. Det er 
etablert et kvalitetsregister der svar fra alle pasienter inngår, i 
kombinasjon med administrative data om ventetid, prosedyrer, 
diagnoser, og behandlingsepisoder. Til sammen gir dette nye 
former for styringsinformasjon for ledelsen.  
Vi har ambisjoner om at de fem prinsippene det lokale registeret 
bygger på, vil bli adoptert i et nasjonalt kvalitetsregister: 1) 
automatisk datafangst 2) klinisk relevant og egnet til forskning 3) 
pasientrapporterte utfallsmål 4) data må være tilgjengelig straks 
for behandler 5) åpenhet om resultater gir mulighet for læring og 
utvikling. På sikt vil det lokale registeret kunne brukes til å 
rapportere til et nasjonalt register. Det er inngått samarbeidsavtale 
med Sykehuset i Vestfold, som vil delta i prosjektet fra 2019 og det 
er samtaler med tre andre helseforetak i Helse Sør-Øst som 
vurderer det samme. 

Finansiering Finansiert av Lovisenberg diakonale sykehus 
Kontaktinformasjon Prosjekteier Klinikksjef Andreas Joner andreas.joner@lds.no    

Prosjektleder psykolog Even Halland even.halland@lds.no  
https://lovisenbergsykehus.no/Sider/LOVePROM.aspx 
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4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
 
 
4.1. Oslo universitetssykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Sykepleier drevet mottak av pasienter med stabil koronar 
sykdom 

Mnd og år oppdatert 

Oppstart desember 2018/ januar 2019. 

Eies av Kardiologisk poliklinikk med Observasjonsenhet hjerte (KOOP), 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Kort om innhold og 
målsetning 

Målet med endring i rutinen er å bedre pasientbehandlingen. 
Sykepleier drevet mottak av pasienter vil frigjøre legearbeid til 
andre oppgaver. Ved å inkludere sykepleierdrevet mottak av 
pasienter, vil pasientforløpet bli ytterligere kostnadsbesparende, 
og man får samtidig frigjort legeressurser. 
Prosjektet «Utskrivning til hjemmet samme dag etter PCI» 
reduserer liggetid og frigjør senger til andre pasienter. Døgnet etter 
utskrivelse blir pasienten kontaktet av sykepleier og ved 
bekymring/ubehag kan pasienten kontakte sykehuset. Pasientene 
føler trygghet og langt de fleste av pasientene foretrekker dette 
fremfor en ekstra liggedag i sykehus. Både når det gjelder 
sykepleier drevet mottak av pasienter med stabil koronar sykdom 
og utskrivning til hjemmet samme dag etter PCI er sykepleierens 
oppfølging sentral i pasientforløpet. 

Pasientforløpet blir effektivt og man frigjør legeressurser. 
Finansiering Endring av praksis er en del av vanlig virksomhet/drift. 
Kontaktinformasjon 

Haakon Grøgaard OUS RH     mob.nr: 47262528 

Elin Anita Flakstad OUS RH  mob.nr: 92631690 
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4.2. Akershus universitetssykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre – fokus på tiltak som 
gir økt dekningsgrad samt økt kvalitet og anvendelse av 
data/informasjon 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Akershus universitetssykehus HF 
Kort om innhold og 
målsetning 

Ahus er pålagt å registrere inn i 34 nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Vi ønsker å benytte data fra disse til forskning, 
forbedring, styring og informasjon. Det forutsetter god 
dekningsgrad og kvalitet på registrerte data. I dag er det uønsket 
variasjon i dekningsgrad. 
Enhet for medisin og helsefag samarbeider med Forskning og 
innovasjon for å forbedre dette. 
Divisjon for diagnostikk og teknologi har tatt kontakt med 
Sykehuspartner for å få hjelp til å vurdere hva som skal til for at 
Ahus kan pilotere den automatiserte løsningen for overføring av 
data til Kreftregisteret som HelseVest IKT har laget. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Marit Kise (EMH), Karin Anne Vassbakk(Forskning og innovasjon), 

Trine Brenna (DDT) 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/06/19/robot-
fyller-ut-kreftmeldinger-for-legene-pa-haukeland/ 

 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Enhetlig registreringspraksis i GAT 

Mnd og år oppdatert August 2019 
Eies av Eies av HR. Samarbeid med divisjon Økonomi/finans, divisjon 

Medisin og helsefag, divisjon for diagnostikk og teknologi, 
Sekretariatet, vernetjenesten, tillitsvalgte og Sykehuspartner. 

Kort om innhold og 
målsetning 

Målsetning er en standardisert registreringspraksis som kan gi god 
oversikt over bruken av tilstede- og fraværende bemanning, som 
gjør at Ahus som foretak kan ta ut mest mulig korrekte 
bemanningsanalyser. Bemanningsdata i Gat skal kunne brukes som 
grunnlag for god virksomhetsstyring og rapportering på alle nivåer 
i organisasjonen. 
Prosjektet har definert hva Ahus ønsker som styringsdata fra Gat, 
hvilke Ahus ansatte som skal registreres og planlegges i Gat, hva 
som skal standardiseres. Aktivitetsstyrte bemanningsplaner i Gat 
vil bli harmonisert med bemanningsbudsjettet med bruk av 
excelmaler, en mal per gruppe. 
Det skal avklares hvordan den standardiserte 
registreringspraksisen best kan innføres i Gat. 

Finansiering Del av vanlig drift (OBS det ligger an til kostander tilknyttet nye 
funksjonalitet i Gat, på siden av dette) 

Kontaktinformasjon Prosjektleder Elisabeth Reitan Elisabeth.Reitan@ahus.no  
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Prosjektverktøy for aktivitetsplanlegging 

Mnd og år oppdatert Agust 2019 
Eies av Eies av HR. Samarbeid med divisjonene medisin og helsefag og 

økonomi/finans. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Det er en målsetning å utarbeide verktøy for aktivitetsplanlegging 
som benyttes for budsjettprosessen 2020. Verktøyet skal være 
enkelt og brukervennlig, kreve lite vedlikehold og gi leder mulighet 
for å være selvhjulpen i planarbeidet. 
I prosjektet er det utviklet et Excel-basert verktøy for 
dimensjonering av aktivitetsplaner gjennom uke, måned og år. 
Aktivitetsplanene skal kunne operasjonalisere plantallene gjennom 
året, og være et viktig verktøy som gir ledere bedre kontroll over 
planlagt drift. Et enkelt Excel-verktøy er en midlertidig løsning. 
Verktøyet er testet i tre fagavdelinger. Det anbefales trinnvis 
utrulling, med bistand i divisjonene.  
I et langsiktig perspektiv kreves utvikling av en varig løsning som 
kan kombinere data fra ulike kilder og simulere effekt av endrede 
forutsetninger. Inntil beslutning om en langsiktig løsning, er det 
behov for videreutvikling av dagens løsninger for å jobbe mer med 
aktivitet som grunnlag for bemanning: 

 Ferdigstille analyse-applikasjon over bemanning og 
aktivitet i QlikView, inkludert testing 

 Utvikle budsjetterte bemanningsplaner for aktivitet 
gjennom året (høy-, normal- og lavaktivitetsperioder) for 
alle yrkesgrupper 

Finansiering P.t. del av vanlig drift. 
Kontaktinformasjon Prosjektleder Hilde Wergeland Hilde.Wergeland@ahus.no  
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4.3. Sørlandet sykehus HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Ny oppgavedeling 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

I årene som kommer vil det bli mer utfordrende å rekruttere 
helsepersonell i Norge. Prosjektet skal vurdere hvordan personell 
kan utføre nye oppgaver for å slik at rett kompetanse kan brukes 
på rett sted. I første omgang vurderes oppgavedeling fra 
sykepleiere til helsefagarbeidere/helsesekretærer i døgnenheter i 
somatikk og KPH, oppgavedeling fra lege til sykepleier på gastro-
poliklinikker, og oppgavedeling fra bioingeniører til sykepleiere 
og/eller helsesekretærer. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Nina Føreland 

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Kontinuerlig forbedringsarbeid ved SSHF 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

SSHF har behov for et konsept for kontinuerlig, strukturert 
forbedringsarbeid på alle nivå i organisasjonen. Det gjennomføres 
mye forbedringsarbeid i dag, men dette er ujevnt fordelt i foretaket 
og det benyttes varierende metodikk. Hensikten med prosjektet er 
å rulle ut en felles metodikk, som blant annet sikrer systematikk, 
måloppnåelse og relevant kompetanseheving. Forbedringsarbeid 
skal bli en integrert del av det daglige arbeidet. Prosjektet 
planlegges for å vare i fire år. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder:  

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
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Navn på 
tiltak/prosjekt 

Kontinuerlig forbedringsarbeid ved SSHF 

Mnd og år oppdatert Juli 2019 
Eies av Sørlandet sykehus HF, Kvalitet og modernisering for et bærekraftig 

sykehus (KOM) 
Kort om innhold og 
målsetning 

Prosjektet skal bygge på tidligere prosjekter, og identifisere et 
overordnet prosjekt for å finne SSHF-standarder for 
journaldokumentasjon og prosesser knyttet til dette.  
Prosjektet skal blant annet kartlegge og effektivisere prosessene i 
de administrative funksjoner som innkalling til ny time, 
viderehenvisning, dokumentmottak og koding. Prosjektet skal også 
vurdere ulike løsninger for å effektivisere journaldokumentasjonen 
eksempelvis gjennom bruk av etablerte system for medisinske 
fraser. 

Finansiering  
Kontaktinformasjon Prosjektleder: Marit H. Nyhus 

Programdirektør: Vegard Ø. Haaland 
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4.4. Sykehuset i Vestfold HF 
 
 

Navn på 
tiltak/prosjekt 

Prehospital deliriumsscreening av pasienter 

Mnd og år oppdatert 09.08.2019 
Eies av Medisinsk klinikk. Dette prosjektet er et samarbeid mellom 

akuttmottak, somatikk og prehospital tjeneste ved SiV. 
Kort om innhold og 
målsetning 

Delirium er en alvorlig tilstand som enkelt beskrives som en akutt 
forvirringstilstand og i form av; hallusinasjoner, desorientering, 
nedsatt hukommelse og endring i søvn- våkenhetsmønster.  
Det er viktig med tidlig screening av spesielt utsatte pasienter for å 
forebygge denne tilstanden. Strakstiltak rettet mot underliggende 
sykdom eller justering av medisiner som kan ha utløst delirium er 
den viktigste behandlingen, og andre viktige tiltak kan være: 

 Korrigere sansesvikt (nedsatt syn og hørsel er 
risikofaktorer),  

 Mobilisere pasienten  
 Smertelindres  
 Sørge for rolige omgivelser samt fremme naturlig 

søvnmønster  
 Informasjon om diagnosen til pasienter og deres familier.  
 Delirium kan delvis forebygges ved å unngå dehydrering. 

 
Ved å forebygge delirium vil vi underbygge dette overordnede 
samfunnsmålet og forbygge økt dødelighet, økt behov for 
sykehjemsplass, generelt dårligere almenntilstand i befolkningen 
og også forebygge utvikling av demens.   
Vi ønsker å teste ut om prehospital tjeneste kan ivareta oppgaven 
med å screene pasienter for å avdekke delirium eller risiko for 
delirium, og på denne måten kartlegge pasienten før ankomst 
sykehus. Da vil man kunne iverksette adekvate tiltak og gi 
sengeposten en mulighet til å gi en bedre oppfølging av disse 
sårbare pasientene. pasientene.  
Problemet er at pasienter ikke screenes tidlig nok for delirium og 
tiltak bli ikke iverksatt i tide. Det overordnede målet for prosjektet 
er tredelt. 

1) å undersøke om det er gjennomførbart og hensiktsmessig at 
prehospital tjeneste screener pasienter for delirium ved 4AT 

2) å avdekke risiko for delirium tidligst mulig i forløpet 
3) å iverksette forebyggende tiltak raskere enn ved dagens 

praksis 
Finansiering Det søkes om interne og eksterne midler til å finansiere prosjektet 
Kontaktinformasjon Prosjektleder : Elin Saga (Elin.Saga.Utklev@siv.no) 
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