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Digital transformasjon - hva betyr det for vår 
felles helsetjeneste
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1960 lønnskonto
Penger ble tall

1970

Transformasjon er ikke å gjøre det samme 
på en annen måte

1990

Banken var fortsatt en
bygning





Digital transformasjon i helse?
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Henvisning

Epikrise

Meldingsutveksling

10 mill per mnd i 
HSØ
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Kjernejournal

Dokumentdeling
Epikriser og siste notat

Kritisk informasjon

Pasientens legemiddel liste

Pasientens behandlingsplan
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Digital hjemmeoppfølging



Digital hjemmeoppfølging betyr at jeg
• kan møte mine behandlere uten å reise
• Kan bruke mine data slik at min behandling blir bedre
• At jeg kan gjennomføre hele eller deler av behandlingen 

min på nettet

Helsetjeneste der du er



Digital hjemmeoppfølging: hva gjør Helse Sør-Øst
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Standardiserer grensesnittene

Legger til rette for at data kan hentes fra alle systemer

Tester arbeidsformen på DHO



Kommuner og sykehus bygger broer hjem til 
pasienten med team som ikke snakker så veldig mye 
sammen. Er det lurt?
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Kanskje?
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Kompleksitet x kompleksitet x kompleksitet……

Spesialisthelsetjenesten

Primærhelsetjenesten



Vi bygger nå med samme byggeklosser
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Møte behandlere uten å reise
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Sykehusene i HSØ gikk fra 10 til 40% digitale 
konsultasjoner ila 4 dager

Men oss i mellom da?



Brukerstyrt poliklinikk



Brukerstyring – sykehus når du trenger det 

1 2 3Spørreskjema i stedet for oppmøte Sortering av svar
Kontroll
bare ved
behov



Fra ny regional utviklingsplan

«På sykehuset håndterer sykepleier nesten 85%  av kontaktene med 
pasientene. Bare 3% av kontaktene ender i en fysisk konsultasjon. 
Det øker legenes kapasitet, og Marte Syversen som er ansvarlig lege 
i prosjektet anslår at hun har gått fra å kunne følge omlag 10 
pasienter til godt over 100. Med like god kontroll. 

Arbeidsformen har vekket interesse i hele landet, og er under 
etablering i omlag syv helseforetak».
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Nettbasert behandling
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Vi er på vei hit





Planlegge sammen
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Oppgavedeling med kommunene skal bestemmes og planlegges i 
helsefellesskapene

Vi må planlegge for å avlaste
kommunene, ikke at de
skal avlaste oss



• Koble kommunalt pasientregister med nasjonalt pasientregister

• Hvert helsefellesskap kan få ganske spesifikk informasjon om hvilke pasienter 
som bruker mange tjenester i kommunene og i spesialisthelsetjenesten

• Helsefellesskapene kan skreddersy oppfølging av disse i sin befolkning

• Løsningene vil være ulike i ulike områder

Samarbeid om de som trenger det mest

Somatikk Kommune

Andel individer som 

er i samme gruppe i 

ulike nivåer

Top 5% 139 574          36 629           26 %

Top 10% 279 149          111 704        40 %

Top 20% 558 298          209 622        38 %

2 791 489       338 841        12 %

Antall indivder med høyt behov for helsetjenester i somatikk og 

i kommune

40%
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Helsefellesskap
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Look to Vest(re) Viken 
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