
Informasjon

SPØRSMÅL HER

<- Aktiver chat

1. Deltakere i Festsalen vil ikke kunne høre dere 
på Skype!

2. Viktig at alle slår av mikrofon slik at dere på 
Skype ikke forstyrrer hverandre.

3. Du kan stille spørsmål til foredragsholder slik:
a. Aktiver Chat (se under)
b. Skriv spørsmål og send med blå pil

En kan komme i kontakt med arrangører ved å sende epost
til christer.jensen@helse-mr.no / SMS 9945 9487

Program

0900-0910 Perspektiver fra 

Ungdomsrådet i HMR

Andrine og Christian Ungdomsrådet i Helse Møre og 

Romsdal HF

0910-0930 Avstandsoppfølging - regional 

satsning

Jarl Reitan Tjenestedesigner, Regionalt senter for 

helsetjenesteutvikling (RSHU)

0930-0950 Avstandsoppfølging - lokalt 

videoteam. Hva og hvordan 

Kathrin Enebakk Prosjektleder avstandsoppfølging

0950-1010 Tjenestedesign og 

virksomhetsarkitektur
Jarl Reitan 

Per-Henning Valderhaug

Tjenestedesigner, RSHU

Virksomhetsarkitekt, HEMIT

1010-1025 Regionale 

videokonsultasjoner

Kathrin Enebakk Prosjektleder avstandsoppfølging

1025-1045 Pause - lette forfriskninger

1045-1100 Sårpoliklinikk på Skype Per-Henning Valderhaug Virksomhetsarkitekt, HEMIT

1100-1115 Desentralisert legevakt -

erfaringer fra Molderegionen 

Signe Friborg Hjorth Prosjektleder 

1115-1130 Først ut - erfaringer med 

videokonsultasjoner

Siri Beate Talseth-Frilund Avdelingssjef Kreftavdelinga, HMR

1130-1145 Digital selvrapportering i 

rusbehandling

Siv Kvamme Rådgiver i klinikk for psykisk helse og 

rus, HMR

1145-1200 SNR - vyer for 

avstandsoppfølging

Hans Chr. Ofstad Prosjektleder SNR

1200 Oppsummering Kathrin Enebakk  Prosjektleder avstandsoppfølging

1200-1230 Gratis lunsj

1230-1330 Frivillig test av tjenesten -

videokonsultasjoner 

Videoteam HMR

mailto:christer.jensen@helse-mr.no




Vi skal vere med å 

forbetre kvardagen, 
opplevinga og tilbodet 

til ungdom i Helse Møre og 
Romsdal.



Smartmobiler hos ungdom

Statistisk sentralbyrå tall fra 2018
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Hva tenker Ungdomsrådet er den største 
fordelen/grunnen til at barn og ungdom kommer 
til å bruke videokonsultasjoner?

• Fraværsgrenser

• Mindre reise til og fra behandling

• Tettere dialog

• Opplæring og forberedelser

• Muligheter for å bruke fritimer til videokonsultasjon med behandler

• Andre rundt trenger ikke vite at man har time hos behandler på sykehus

• Likt tilbud uansett hvor i fylket man bor

• Lavere terskel for å ta kontakt/få hjelp



Digital hjemmeoppfølging vil på sikt også innehold tjenester hvor en 
kan registrere data om seg selv hjemmefra – Hva tenker 
Ungdomsrådet kan være fordelene med en slik dreining i 
pasientforløpet sammenlignet med nå vil være?

• Behandler kan og bør ta kontakt for forebygging

• Behandler kan for eksempel se utvikling i sykdommen

• Behandler kan for eksempel se aktivitetsdata (smartklokke) 

• Likeverdige tjenester for de som bor langt unna

• Slipper slitsomme, tidkrevende og dyre reiser hver gang



Mulige utfordringer omkring digital 
hjemmeoppfølging?

• Dårlige forbindelser

• Kan få en følelse at behandlerne har dårlig tid (kvantitet over kvalitet)

• Kan være vanskelig å skape tillit med bare videokonsultasjon

• Sikkerhet

• Alt utstyr må være i orden (pc, kamera, mikrofon etc)

• Tilstrekkelig opplæring for alle parter

• Funker ikke på alle områder (måle høyde/vekt etc)

• Må være valgfritt



AVSTANDSOPPFØLGING – REGIONAL SATSING
Jarl Reitan, tjenestedesigner, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, fagekspert i Helseplattformen



MEDISINSK AVSTANDSOPPFØLGING

 Oppfølging på avstand – digitalt eller fysisk oppfølging

 Et området som får stor oppmerksomhet nasjonalt

 Mange kommunale prosjekter - alle RHF har satsing på avstandsoppfølging

 Et tiltak for å motvirke kommende utfordringer
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HVOR VIL VI?  
NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2020-2023
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HVORDAN FÅ DET TIL?  
NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2020-2023



DET UTADVENDTE SYKEHUS = 
MEDISINSK AVSTANDSOPPFØLGING



REGIONALT SAMARBEID I HELSE MIDT



REGIONALT SAMARBEID  I HELSE MIDT

- Christer Jensen, innovasjonsrådgiver

- Jarl Reitan, tjenestedesigner

- Hilde Kjeldstad Berg, innovasjonsrådgiver

- Per Olav Skjesol



GEVINSTREALISERING I HELSEPLATTFORMEN 

Brukervennlighet       Legemiddelhåndtering        Pasientlogistikk          Pasientmedvirkning          Bruk av data             Avstandsoppfølging   

ILLUSTRASJON: RSHU



4 TILTAK INNEN AVSTANDSOPPFØLGING

Hjemmesykehus    
Ambulerende

Digitalt

Sykehus
ePoliklinikk

PROAKTIV HELSETJENESTE AKTIV OG INFORMERT PASIENT

Videokonsultasjoner

Pasientrapportert informasjon

Nettbasert behandling

ILLUSTRASJON: RSHU



MENS VI VENTER PÅ
HELSEPLATTFORMEN

MENNESKER

ORGANISASJON TEKNOLOGI

MTO - SAMSPILLET

TRENE ORGANISASJONEN PÅ 
Å LEVERE HELSETJENESTER 

PÅ NYE MÅTER

LÆRE OM GEVINSTER

ØVE PASIENTEN SOM AKTØR I 
AVSTANDSOPPFØLGING

STARTE MED 
TILGJENGELIG TEKNOLOGI

UTSKIFTING PÅ SIKT

ILLUSTRASJON: RSHU



MANGE EKSEMPLER….



HJEMMESYKEHUS



AVANSERT HJEMMESYKEHUS FOR BARN MED KREFT – HELSE NORD-TRØNDELAG OG ST. OLAVS HOSPITAL



INTRAVENØS ANTIBIOTIKABEHENDLING – HELSE MØRE OG ROMSDAL + KOMMUNE



VIDEOKONSULTASJONER



VIDEOKONSULTASJONER MED PASIENTEN I HJEMMET – REGIONALT

FOTO: ST. OLAVS HOSPITAL



REGIONALE VIDEOROM – HELSE MØRE OG ROMSDAL

FOTO: HELSE MØRE OG ROMSDAL



VIDEOMØTER REHABILITERING – KLINIKK FOR KLINISKE SERVICEFUNKSJONER, ST. OLAVS HOSPITAL 

FOTO: ST. OLAVS HOSPITAL



SAMHANDLING MED BRUK AV VIDEO MED KOMMUNE – SÅRPOLIKLINIKKEN, HELSE NORD-TRØNDELAG 

FOTO: HELSE NT



PASIENTRAPPORTERTE DATA



ICE HJEMME – REGIONALT

FOTO: SYKEPLEIEN



NÅR KONSULTASJONEN STARTER HJEMME – REVMATOLOGISK AVDELING, ST. OLAVS HOSPITAL

FOTO: ST. OLAVS HOSPITAL



DIGITALT VERKTØY FOR SELVRAPPORTERING – KLINIKK FOR RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN, ST. OLAVS HOSPITAL

FOTO: NORSE FEEDBACK



INTERNETTVEILEDET BEHANDLING



INTERNETT VEILEDET BEHANDLING – SENTER FOR E-TERAPI, ST. OLAVS HOSPITAL 

FOTO: NRK



VIDERE SATSING



MEDISINSK AVSTANDSOPPFØLGING 2020

 Tildelt 3.0 mill i stimuleringsmidler fra Difi og DOGA

 Samarbeidspartner (tjenestedesign, atferdsendring og samfunnsøkonomi)

 Søkt 7 innovasjonsprosjekter hos HMN innovasjonsutlysning

 Kartlegge, evaluere, utvikle og bredde løsninger

= Sammen bli den mest spennende regionen i Norge på «avstandsoppfølging»



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!



Avstandsoppfølging – lokalt videoteam
Hva og hvordan? 

Kathrin Enebakk – Prosjektleder avstandsoppfølging  HMR 

27. nov 2019 

videoteam@helse-mr.no

mailto:Christer.jensen@helse-mr.no


Skape det utadvendte sykehuset

I pasientens helsetjeneste er det et mål 
om at sykehuset skal komme nærmere 
pasientene

Vi skal yte mer helsehjelp hjemme hos 
pasienten, både fysisk og virtuelt 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2030



Digital hjemmeoppfølging -
videokonsultasjoner

Arenanøytral poliklinikk  

Stedlig og video likestilt for 
pasient,

behandler og sekretær;

mindre eller lik ressursbruk



Videokonsultasjoner i HMN – 3 akser

• Regionale videokonsultasjoner
• Pasient møter stedlig på sykehus i HMR – samtale med spesialist St. Olavs

• Lokale videokonsultasjoner
• Pasient er hjemme og samtaler med behandler i HMR

• Distribuerte videokonsultasjoner
• Pasient er hos fastlege, legevakt, omsorgsbolig, sykehjem, dagsenter etc. og 

samtaler med behandler i HMR



Vi skal ikke ha 
piloter 

– vi skal fly!



Videoteam

Et frivillig team med 
mentorer hjelper 
poliklinikker i gang.



Samtykke, epost, mobil/nettbrett/PC



Samtykke

• Fra skriftlig til muntlig samtykke



Ny videokonsultasjonstjeneste

• Basert på Epost-felleskalendere for videokonsultasjoner
• Kun seksjonens sekretærer har tilgang til kalender

• Basert på innkalling gjennom Outlook-makro «Nytt 
pasientmøte»
• Øker pasientsikkerhet og gir forenkling og effektivitet

• Kun epost til pasient og behandler fylles i

• Integrert i behandlers epostkalender (Outlook)
• Pasientkonsultasjon utføres som vanlig Skype-møte 

helt likt med dagens praksis ved møte med kollegaer.

Nytt pasientmøte



MW2P

Konsultasjonstype: TV

Innkallingsbrev: 8V



Innkalling i Outlook



Pasientportal www.helse-mr.no/video



Status videokonsultasjoner HMR

• Mål: Arenanøytral poliklinikk – stedlig og video likestilt for behandler og sekretær; 
lik ressursbruk

• Videoteam med stor aktivitet – Film av tjenesten - https://youtu.be/pzx7IReu5zs

• Pasientportal til selvhjelp – www.helse-mr.no/video

• 28 videopoliklinikker har meldt interesse!

• 10 poliklinikker har gjennomført videokonsultasjon

• 11 videopoliklinikker under aktivering

• Stimulabmidler til å utvikle satsningen i Helse Midt-Norge!

https://youtu.be/pzx7IReu5zs
http://www.helse-mr.no/video


Digitalisering – ja takk!



Takk for oppmerksomheten!

videoteam@helse-mr.no

mailto:videoteam@helse-mr.no


TJENESTEDESIGN
Jarl Reitan, tjenestedesigner, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, fagekspert i Helseplattformen



FORBEDRING, KONTINUERLIG FORBEDRING, ENDRINGSLEDELSE,
INNOVASJON, TJENESTEINNOVASJON, PRODUKTINNOVASJON,
DIGITAL INNOVASJON, MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON,
BEHOVSDREVET INNOVASJON, DESIGNDREVET INNOVASJON,

SAMSKAPENDE INNOVASJON, VIRKSOMHETSPROSESSER,
HELSETJENESTEUTVIKLING, OFFENTLIG-PRIVAT INNOVASJON,
VIRKSOMHETSARKITEKTUR, PASIENTSENTRERT INNOVASJON, ETC.



FORBEDRING, KONTINUERLIG FORBEDRING, ENDRINGSLEDELSE,
INNOVASJON, TJENESTEINNOVASJON, PRODUKTINNOVASJON,
DIGITAL INNOVASJON, MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON,
BEHOVSDREVET INNOVASJON, DESIGNDREVET INNOVASJON,

SAMSKAPENDE INNOVASJON, VIRKSOMHETSPROSESSER,
HELSETJENESTEUTVIKLING, OFFENTLIG-PRIVAT INNOVASJON,
VIRKSOMHETSARKITEKTUR, PASIENTSENTRERT INNOVASJON, ETC.

+ TJENESTEDESIGN?



= INNOVASJON



INNOVASJON
I TRE NIVÅER

INKREMENTELL
INNOVASJON

RADIKAL
INNOVASJON

PLAYING
THE GAME

LEADING
THE GAME

CHANGING 
THE GAME

NYTT FOR 
SEKTOREN

NYTT FOR 
SYKEHUSET

FORBEDRING

FORBEDRING FOR 
KLINIKKEN

INNOVASJONSHØYDE



METODER OG TANKESETT FRA 

TJENESTEDESIGN

INNOVASJON



1.) KARTLEGGE  DAGENS 
PASIENTFORLØP/PRAKSIS

KARTLEGGE AKTØRER,
AKTIVITETER OG 

VERKTØY

2.) BRUKERINNSIKT 
- INVOLVERING

INNSIKT OM BRUKERENS 
(PASIENT OG HELSEARBEIDER) 

OPPLEVELSE AV DAGENS 
TJENESTE

3.) UTVIKLING AV
KONTAKTPUNKTER

DESIGN AV 
KONTAKTPUNKTER 

(DET PASIENTEN MØTER) 
OG BACKSTAGE VERKTØY 

(DET PASIENTEN IKKE 
MØTER)

METODER FRA TJENESTEDESIGN



VERKTØY FOR TJENESTEINNOVASJON



VERKTØY FOR TJENESTEINNOVASJON

 Verktøy for kartlegge dagens praksis, samt videreutvikle/utvikle ny tjeneste

 Oversikt over aktører, aktiviteter, utfordringer, mangler og utviklingsområder i et pasientforløp

 Verktøyet gjøres tilgjengelig for alle i HMN

 Unike felles ikoner, metodekort og rammeverk for utvikling av pasientforløp

 Både for å visualisere dagens tjeneste men også for tenkt praksis

 Visio blir brukt som verktøy



OPPFØLGINGUTREDNING REHABILITERINGBEHANDLINGHENVISNING

DET PASIENTEN MØTER

DET PASIENTEN IKKE MØTER

VERKTØY FOR TJENESTEINNOVASJON



Hvilke verktøy?

Verktøy





Virksomhetsarkitektur
Brukt i arbeidet med videopoliklinikk

per-henning.valderhaug@hemit.no



Metodisk identifisere sammenhenger og endringer som leder til mål…



Prosessomfang
• Ikke tenk at prosesser lever inne i en og en organisatorisk enhet. Som 

regel går de på tvers av flere enheter.

• Prosessene er som regel større en vi tror.

• Prosessforbedring uten å definere riktig prosessomfang, inklusive reell 
trigger og sluttresultat, 
gir typisk 

suboptimaliserte forbedringer 
som kan gjøre prosessen som helhet dårligere enn før



En virksomhetsprosess blir initiert som svar på en utløsende hendelse (trigger), 

og består av en sekvens av aktiviteter, 

som samlet oppnår et spesifikt og tydelig resultat,

som, for kunden og for andre interessenter, har en verdi .

Fritt oversatt fra boka «Workflow Modeling» second edition av Alec Sharp

Virksomhetsprosess

hendelse aktiviteter resultat verdi



Hva har vi gjort i 
‘videokonsultasjonsprosjektene’?
• Blitt enige om et prosessomfang som går ende-til-ende 

fra trigger til resultat 

• …der pasienten selv er viktigste aktør

• Tegnet kartet over det terrenget vi har fra før (dagens arbeidsflyt)

• Definert hvilke resultatet dagens prosess gir versus de vil ønsker oss

• Funnet hvilke endringer som trengs for at pasienten skal slippe å reise 
(det handler IKKE bare om å ta i bruk Skype…)

• Definert en ny arbeidsflyt mellom alle involverte aktører
• Minst mulig endring i arbeidsfordeling
• Ikke mer detaljer enn vi trenger
• Få teknologien til å understøtte ønsket prosess (ikke motsatt)

• Skapt de nødvendige endringene 
‘havarikommisjon som fjernet blokkeringer’



Identifiserte endringsbehov

• Justert behandlerlapp/legelapp

• Ny mal for innkallingsbrev (8V)

• Ny mal for SMS-varsel (arenanøytral)

• Pasientportal

• Klinikerportal

• Opplæringsmateriell

• Innkallingsmal Outlook

• Forenklet booking i Outlook ‘knapp’

• Egen kalender for booking

• ++



Fra kart til nytt ny virkelighet 
på to måneder



Endringsbehov 

+ 

Tjenestedesign 

+ 

Virksomhetsarkitektur

+ 

Tverrfaglig samarbeid

= 

SANT



Regionale videokonsultasjoner
- et alternativ til lange pasientreiser i Helse Midt-Norge

Kathrin Enebakk – rådgiver 

videoteam@helse-mr.no

27.11.2019 Medisinsk avstandsoppfølging - temadag

mailto:videoteam@helse-mr.no


Sykehustalen 2019

• Et av de viktigste verktøyene for å 
skape pasientens helsetjeneste er 
bruk av ny teknologi og 
digitalisering. Da må vi ha et 
finansieringssystem som ikke 
bremser, men fremmer innovasjon. 

• Signalene fra meg er tydelige. Bruk 
av teknologi for å drive 
avstandsoppfølging, 
videokonsultasjoner, og andre 
digitale måter å jobbe på er helt 
nødvendig for å skape pasientens 
helsetjeneste.



Mål

Etablere en virtuell poliklinikk mellom SOH og HMR der pasienter kan 
gjennomføre poliklinisk kontroll ved hjelp av videokonsultasjon mellom 
foretakene. Pasienten skal utføre forundersøkelser og stedlig besøk ved et 
sykehus i HMR, men selve konsultasjonen utføres av spesialist som er stedlig 
ved SOH.

Prosjektet skal ved hjelp av tjenestedesign og virksomhetsarkitektur komme 
frem til teknologisk og organisatorisk tilrettelegging av tjenesten. 

Prosjektet skal evaluere om pasienter og behandlere som deltar er fornøyde 
med tjenesten som etableres. 





Prosesskartworkshop

Hva er det som stopper oss?

HAVARIKOMMISJON









Ønsket resultat av endret prosess

• Pasient bosatt i M&R
Betydelig redusert reisevei, reisetid og reisebelastning ved poliklinisk konsultasjon hos St Olav 
(ved kontrolltimer), med like godt utbytte av konsultasjonene

• Helse Møre og Romsdal HF
Betydelig reduserte reisekostnader
Leveranse av bedre helsetjenester

• St. Olav Hospital HF
Minst mulig konsekvens av endring (kompleksitet og/eller merarbeid)
Leveranse av bedre helsetjenester

• Helse Midt-Norge
Bidrag til bedre produktivitet

• Storsamfunnet
Bidrag til bedre bærekraft
Mindre miljøavtrykk



Agil tilnærming



Blokkeringer 



Teknologibruk 

• Skype for Business

• Outlook

• Sentrale Skyperom på sykehus

• Booking
• Ankomstregistrering
• Datateknisk support
• Administrativ support



Lenovo ThinkSmart Hub



Plattform for videokonsultasjoner



Plattform for videokonsultasjoner



Testdag hos HEMIT 



Fra idé til produkt 



Testoppkobling med Brukerutvalget





Takk for oppmerksomheten 



Sårpoliklinikk på Skype
Erfaringer fra prosjekt i Helse Nord-Trøndelag

per-henning.valderhaug@hemit.no



Tre scenarier i fem prosjekter

HMR, STO, HNT

HNT

HMR

Hjemme Institusjon Nærmeste sykehus Spesialist-sykehus

Begreper som ‘Avstandsbehandling’ versus ‘Nærbehandling’ avhenger av perspektivet…



Det utadvendte sykehus

Sårpoliklinikk ved 
sykehuset i Namsos



Sårpoliklinikkens prosjekt

• Prosjektleder: operasjonssykepleier Monica Maria Schwartz

• Startet for å finne en løsning på skaleringsproblematikk
• Stor og voksende etterspørsel som overgikk kapasiteten ved poliklinikken
• Innovasjonssøknad vinteren 2018, prosjektstart sommeren 2018 

• To hovedkomponenter
• Kompetansebygging om sårbehandling i omkringliggende kommuner
• Etablere konsultasjoner over video (Først rettet mot kommunene Namsos, 

Overhalla og Bindal)

• Opplæringstiltakene gikk veldig bra (sårseminar mars), men… 

• prosjektet hadde lenge vansker med å komme i gang med video-
komponenten

• Hvor skulle man begynne?



En virksomhetsprosess blir initiert som svar på en utløsende hendelse (trigger), 

og består av en sekvens av aktiviteter, 

som samlet oppnår et spesifikt og tydelig resultat,

som, for kunden og for andre interessenter, har en verdi .

Fritt oversatt fra boka «Workflow Modeling» second edition av Alec Sharp

Virksomhetsprosess

hendelse aktiviteter resultat verdi



Workshop

Representanter for alle rollene samlet i ett rom i fire timer 12. september i 
Namsos med mål om å:

• Bli litt kjent med hverandre

• Enes om en felles (prosessbasert) tilnærming

• Få litt kjennskap til hvordan videopoliklinikk fungerer

• Enes om resultatmål for samarbeidende sårbehandling

• Enes om triggere (startpunkter for samarbeidende behandling)

• Enes om overordnet arbeidsflyt mellom trigger og resultat

• Enes om hvordan vi kan gå videre for å prøve ut arbeidsformen rimelig raskt 
(aksjoner)

• Lære av hverandre og ha det kjekt 



Dagens prosess (as-is)

• Helsearbeider på sykehus som ønsker å følge opp pasienten over tid

Kaller inn til ekstra oppmøtebaserte konsultasjoner i sårpoliklinikk

• Helsearbeider i kommunen som behandler sår og som tenker at det kanskje kan trengs annen 
behandling

Henviser til elektiv behandling på sykehus

Henviser til akutt helsehjelp på sykehus

Fortsetter behandlingen alene (med usikkerhet for om det er ‘riktig’?)



Ønsket resultat av endret prosess (to-be)
• Pasient

Best mulig sårbehandling
- Best mulig kontinuitet i behandlingen
- Trygg behandling basert på faglig samspill mellom lokal (i kommunen) og sentral (på sykehuset) kompetanse

Unngå unødvendig sykehusinnleggelse
- Reisebelastning, reisevei og reisetid
- Sykehus som risikosone ifm smitte, fall etc.

• Kommunen
Leveranse av bedre helsetjenester
Redusert administrasjon ifm henvisning og reise

Kollegial trygghet og kompetansebygging fra samarbeid med spesialister i sårbehandling

• Helseforetak
Leveranse av bedre helsetjenester
Reduserte reise- og innleggelseskostnader
Bedre kapasitetsutnyttelse

• Storsamfunnet
Bedre økonomisk bærekraft

Bedre miljømessig bærekraft



Prosess: Behandle Somatisk Pasient poliklinisk

Henvis pasient
Planlegg og 
oppmøte til 
første time

Behandle
(første time)

Planlegg og 
koble opp til 
påfølgende 

time
[VIDEO]

Avslutt 
henvisnings-

periode

Prosessomfang

Behandle
(påfølgende 

time)
[VIDEO]Trigger Resultat



Triggere for videokonsultasjon i sårpoliklinikk

1. Behandler ved sårpoliklinikken på sykehuset kan, 
under en pasientbehandling, 
komme fram til et ønske om oppfølgingskonsultasjon pr video 
(som et alternativ til oppmøtebasert konsultasjon)

2. Behandler ved kommunal helsetjeneste kan,
under en pasientbehandling, 
komme fram til et ønske om bistand fra sykehuset i form av videokonsultasjon 
(som et alternativ til å fortsette behandlingen alene eller som alternativ til elektiv 
eller akutt innleggelse på sykehus)



Overrekkelsesdiagram

- Arbeidsflyten fra trigger til resultat

- Hver aktør har sin egen svømmebane

- Pasienten i øverste bane

- Nest nederste bane er for støtteprosesser

- Nederste bane er for systemer og skjema som brukes under veis

- NB! Kun én boks for hver aktør som mottar oppgaver, enten 
oppgaven er liten og enkel eller stor og kompeks (for å få fram flyt 
og unngå uoversiktlige detaljer for tidlig)

- Happy path (vi tenker at alt går slik vi vil)







Trigger 1: Behandler i HF avtaler oppfølgingstime på video med pasient under 
fysisk konsultasjon



Sekretær i HF booker time i MyWay2PAS og sender e-melding til 
saksbehandlertjenesten i kommunen



Koordinerende enhet i kommunen fatter vedtak om helsehjelp, 

innhenter bekreftelse på foreslått tidspunkt fra fagsykepleier i hjemmetjenesten 

og sender bekreftelse tilbake til sykehuset som e-melding



Sekretær i HF booker timen i Outlook (egen kalender for videopoliklinikk) 

med invitasjon til behandler i HF 

og til videokonsultasjon@<kommunenavn>.kommune.no



Fagsykepleier i hjemmetjenesten tildeler behandlingsoppgaven til kommunens 
behandler



Kommunens behandler tar med seg dedikert mobiltelefon for 
videokonsultasjoner (foreløpig løsning), 
reiser til pasienten, kobler seg opp, gjennomfører og journalfører behandlingen

Behandler i HF kobler seg samtidig opp fra PC ved sykehuset, gjennomfører og 
journalfører konsultasjonen



Behandler i HF leverer dernest legelapp til sekretær i HF



Begrenset men positiv erfaring så langt

• 12. september: workshop Namsos

• 1. oktober: prøvekjøring uten reell pasient, begge triggere for hver av de tre kommunene

• 21. oktober: første reelle konsultasjon med sårpasient i Namsos kommune (positiv 
tilbakemelding fra alle parter)

• Noen få gjennomført etter det

• Det vellykkede opplæringstiltaket bidro til at volumet foreløpig ikke er veldig stort

• Behov for flere tiltak for å øke volumet, blant annet informasjonstiltak i kommunene

• Kommunens behandler ønsker å kunne feste fast mobiltelefonen i en god filmposisjon ift
såret slik at man har begge hendene fri. Har også med smittevern å gjøre. 
Vi jakter nå etter en fleksibel mobilholder som kan festes til et mikrofonstativ (!)

• Sårpoliklinikken ønsker å inkludere flere kommuner i ordningen 
fra mars 2020



Oppsummering

• Det viste seg å være fullt ut gjennomførbart å etablere en 
virksomhetsprosess som går på tvers av kommune og sykehus

• Det er tråkket opp løyper som kan brukes om igjen
• I flere helseforetak

• I flere klinikker

• I flere helsefag

• I flere kommuner

• …for mange flere pasienter i «det utadvendte sykehuset» 



Pilotprosjekt Legevakt Molde

Signe Friborg Hjorth, spes. allmennmedisin

Ass. Kommuneoverlege og prosjektleder



Hva er problemet?

• Aldrende fastleger

• Økende arbeidsbelastning

• Høy vaktbelastning

• Økte kompetansekrav

• Rekrutteringsvansker



Utvidet interkommunal legevakt

Molde

Hustadvika

Aukra

Sunndal 

Rauma



Absolutte betingelser

• Rød respons går som før: ambulanse rykker ut 

• Beredskapsferjer på plass

• Bedre legedekning i Molde

• Tilfredsstillende teknisk utstyr

• Solid opplæring av alle involverte

• Noen timer legedekning i distriktene på kveld og helg 

for «øyeblikkelig hjelp» som ikke trenger øyeblikkelig 

hjelp.



Videolegevakter

Kompensere for uakseptabel reisevei til Molde 

Med videolegevakter:  90% til videolegevakt < 40 min



Hvilke pasienter skal på VLV?

1. Uavklarte tilstander

2. Forberedelse av transport

3. Tilstander hvor konsultasjonen 

forventes å kunne avsluttes på VLV



116117

Videolegevakt Legevakt MoldeAmbulanse

Sykehus

Hjem

Konferering med

legevaktlege



Hva skjer på VLV?

Sykepleier tar vitalia og avtalte prøver

Ringer opp 

til legevaktlegen

Konsultasjon med legen



Mulighet for virtuelt møterom med

tolk, spesialisthelsetjeneste mm.

Stetoskop

Otoskop og

nærbildekamera



KOMPETANSELØFT

• Ca 70 leger, ca 70 legevaktsykepleiere, 35 

legevaktsentralsykepleiere

• 3 dagers kurs i akuttmedisin

• 1 dags kurs i vold og overgrepshåndtering

• Systematisk undersøkelse og klinisk vurdering av 

sykepleiere (SKUV) 

• Bruk av teknologien

• Bevisstgjøring, faglig oppdatering og trening på 

akutte tilstander

• Samtrening med andre beredskapsgrupper



Forskning

• Logistikk ved Høgskolen i Molde

• Undersøkelse av bruk av bakvakt

• Helsefag ved HiM – forventninger

• Brukerundersøkelse Norce

• Følgeforskning ved Norce



Endringsledelse

• Leger er 

konservative –

heldigvis!

• Informasjon 

informasjon 

informasjon

• Delegering, 

medvirkning 

åpenhet og 

ydmykhet



Levedyktig prosjekt?

Avgjørende faktorer er:

• Legeressurser

• Sykepleieressurser

• Tilfredsstillende utstyr

• Økonomi

– Refusjon og takster

– Lønnskostnader

• Pasientsikkerhet og tilfredshet



Perspektiver

• Flere satellitter på flere sykehjem

• Skjerm på SiM – i mottaket?

• Bruk av utstyret på dagtid

• Samhandling – flerbruk og mer-bruk

• Bedre beredskap og bedre 

pasienttrivsel ved færre unødige 

pasienttransporter



VERDIER

Pasientverdi
Slipper tidkrevende reiser

Skole/Jobbfri
Pårørende

«Usynlig» for andre

Helseutfall
Bedre oppfølging

Likeverdighet
Enklere tilgang

Arbeidsmiljø
Bedret tilgjengelighet

Økt fleksibilitet
Smitte

Ressursutnyttelse
Reduserte reisekostnader

Større del til helse
Utvikling av helsetjeneste

Miljøeffekt



PASIENTREISER KREFTAVDELINGA

 21 000 POLIKLINISKE KONSULTASJONER HITTTIL I ÅR – INKL. LEGE, 

SYKEPLEIER PÅ POLIKLINIKK

 91 PER DAG



BLE UTFØRT AV BÅDE LEGE OG 

SYKEPLEIERE FRA START

 VALGTE «ÅPENBARE» PASIENTER 

 MED LANG REISEVEI

 SOM ER I JOBB

 SOM HAR OPPMØTE TO DAGER PÅ RAD FOR GODKJENNING AV 

KUR  EN DAG OG KUR NESTE DAG



SÅ DABBER DET AV….

 OPPSTART MOLDE MAI 2019

 MAI 6 STK

 JUNI 4 STIK

 JULI 1 STK



 HAR BEHOV FOR EN «ILDSJEL» SOM HOLDER DET LEVENDE FRA 

START OG IKKE SLIPPER TAKET FØR DET ER IMPLEMENTERT

 MÅLET MÅ VÆRE AT EN DAG ER DET LIKE NATURLIG Å TA EN 

VIDEOKONSULTASJON SOM Å TA OPP TELEFONRØRET



UTFORDRINGER

 KARTLEGGE HVILKE PROFESJONER DET PASSER FOR 

 KARTLEGGE HVILKE PASIENTER SOM KAN ERSTATTE OPPMØTE MED 
VIDEO

 KARTLEGGE I HVILKE SITUASJONER VIDEO ER ET GODT VALG

 LOKALITET – EGET ROM, UTSTYR PÅ PLASS

 TVERSGÅENDE AVDELING

 INKLUDERER SAMARBEIDSPARTER 

 ANNEN MÅTE Å MØTE PASIENTER PÅ/UPERSONLIG OG KALDT ER 
NEVNT



VIKTIGST! PASIENTENE ER VELDIG 
FORNØYD! 

 VOLDA: 5 KONSULTASJONER SISTE UKEN – FLERE PLANLAGTE

 KUN SYKEPLEIER

 LANG REISEVEI 

 BIVIRKNINGSREGISTRERING DAG 8 OG 15



 ÅLESUND: 1 KONSULTASJON – 2 PLANLAGT NESTE UKE

 KUN SYKEPLEIER

 BIVIRKNINGSREGISTRERING DAG 8 OG 15

 FORUNDERSØKELSER – DE MED LANG REISEVEI

 SYKEPLEIEPOLIKLINIKK-PASIENTER – TBL.BEH.

 MENER KVALITETEN PÅ VURDERING OG BEHANDLING VIL STYRKES 

VED Å BRUKE VIDEO KONTRA TLF. PÅ DISSE PASIENTENE



 MOLDE: 14 KONSULTASJONER

 BÅDE LEGE OG SYKEPLEIER

 LEGE/PASIENT/PÅRØRENDE

 LEGE/PASIENT

 FORUNDERSØKELSER

 BIVIRKNINGSREGISTRERING DAG 8 OG 15

 PALLIATIVT TEAM PLANLEGGER AT DET KAN BRUKES MED PASIENT 

OG HJEMMETJENESTE – OBSERVASJON AV KATETER FEKS



 KRISTIANSUND HAR IKKE STARTET, MEN HAR ALT PÅ PLASS AV 

UTSTYR



 TANKER FOR 2020

 SYKEPLEIERVIDEOKONSULTASJON ER MEST AKTUELT FOR 

KREFTAVDELINGA

 GREIER VI Å ERSTATTE FREMMØTE VED FORUNDERSØKLSE MED 10 
% VIDEOKONSULTASJONER?

 3228 FORUNDERSØKELSER I ÅR

 10 % = 1,4 VIDEOKONSULTASJONER PER DAG



REALISTISK MÅL FOR OSS?

 10 % VIDEOKONSULTASJONER AV FORUNDERSØKELSER 

 BRUK AV BIL/TAXI 1 TIME REISEVEI = 384 000 KR 

 BRUK AV BIL/TAXI 2 TIMERS REISEVEI = 768 000 KR

 KOMBINASJON 1 OG 2 TIMER REISEVEI = 576 000 KR



Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Molde Behandlingssenter

Implementering av verktøy for 
digital medvirkning og 

tilbakemelding i behandlingen

Molde Sjukehus 27.11.19 v/Siv Kvamme



Bruk av tilbakemeldingsverktøy

• Hva 

• Hvorfor

• Hvordan

• Erfaringer så langt



Hva: Norse Feedback

= Norwegian Outcome Response System for Evaluation

• Det første norske feedbackverktøyet

• Utviklet av professor/leder for psykisk helse- og 

avhengighetsforsking i Helse Førde, Christian Moltu, og medforsker

Samuel Nordberg.

• Instrumentet er fullelektronisk og måler rusavhengighet og psykisk 

helse, pasienten sine ressurser samt hvordan pasienten opplever 

alliansen med behandleren sin underveis i behandlingen

• Brukes av Helse Førde, TSB i HMN, (OUS)

• (Video)



Hvorfor

• En videreutvikling av HMN’s satsing på å hindre drop-out (2014-2017)

• 4-årig prosjekt (2018 – 2021)

• Regionalt

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB):

«Det bør benyttes et system hvor brukeren/pasienten på en systematisk måte kan gi 
tilbakemelding

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av 
rusmiddelproblemer og avhengighet:
«For å sikre individuell tilpasning og ønsket behandlingsutbytte bør det gjennomføres 
systematisk og kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av behandlingen fra 
bruker/pasient.» Begrunnelse: Systematisk innhenting av pasienters evaluering av 
bedringsprosess og den terapeutiske allianse gir bedre behandling.



Hvorfor forts.

Forskningslegitimitet

• 5-8% blir verre på grunn av behandlingen (Psykoterapi)

• 30% blir ikke bedre, av det som er vist å skulle virke til bedring

• De som er mest sårbare for brudd i behandling og forverring gjennom behandling viser opptil 
tredobling av effekt ved tilbakemeldingsbetingelse

• Kliniske tilbakemeldingssystem er en lovende forskningsbasert utvikling rettet mot forverring, 
stagnasjon og avbrudd

1Lambert og Shimokawa (2011). Collecting Client Feedback. Psychotherapy, 48, 72-79
2Shimokawa, K., Lambert, M. J., & Smart, D. W. (2010). Enhancing Treatment Outcome of Patients at Risk of Treatment Failure: Meta-Analytic and 
Mega-Analytic Review of a Psychotherapy Quality Assurance System. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(3), 298-311



Hvorfor forts.

• H Brattland, JM Koksvik, O Burkeland… -

Journal of counseling …, 2018 -
psycnet.apa.org

H Brattland, JM Koksvik, O Burkeland… - Journal of counseling …, 2018 psycnet.apa.org



Brukermedvirkning er derfor ikke noe vi gjør 
for å være grei, det er en klinisk kjerneprosess 
mot bedring



Hvordan:

1. Det sendes ut en sms til pasienten i forkant av hver time, med dir. lenke 
(ALLE pasienter med individuell oppfølging)

2. Pasienten svarer på spørsmålene før han/hun kommer til time

3. Behandler får pasientrapporten opp på sin pc og går gjennom denne

4. Resultatet danner grunnlag for behandlingstimen/samtalen

5. En forenklet versjon av pasientrapporten blir automatisk lagret i doculive

NB! Kartleggingen er IKKE et utrednings- eller diagnoseverktøy



Hvordan forts.





Erfaringer så langt (1.oktober)

Behandlerne:

• Opplever at pasienten er mer forberedt/ «klar»

• At det er et veldig godt utg.pkt for samtalen (spot on)

• At det er en god hjelp for pasienter som strever med å uttrykke seg

• At det er en god hjelp for å snakke om relasjon og behandlingsbehov

• At det ikke tar så mye ekstra tid når man blir vant til å tolke rapporten

• At det er lettere å se pasientens progresjon/utvikling (ikke bare intuisjon)

• At det er lettere å justere innholdet i behandlingen etter pasientens behov

• At det virker som pasienten føler seg mer betydningsfull og likeverdig

• At vi som behandlere blir «tvunget» til å se på egen praksis



Erfaringer forts.

Pasientene:



Erfaringer forts.

Pasientene:

• Sier at de er bedre forberedt til timene («readiness»)

• Sier at kartleggingen stemmer veldig godt med hvordan de har det akkurat 
nå

• Og at det blir mer tydelig for dem selv hvordan ting er

• Sier at det er gøy å få være med på å utvikle noe nytt

• Sier at behandlingstimene er mer til kjernen enn før

• Sier at det er mange spørsmål (noen sier for mange)



Pasientene:

«Jeg visste ikke hvordan jeg skulle si hva som var inni hodet mitt. Jeg kunne sitte hjemme og 
tenke på hva jeg ville si, men når jeg kom til timen så var det tomt i hodet. Nå ser behandleren 
min alt jeg har tenkt, før jeg kommer til timen».

«Det som plager meg kommer frem alt sammen, det gjorde det ikke før».

«Nå stiller du de rette spørsmålene!»

« Det er jo dette som er meg. Her er jeg».

Kliniske eksempler:

Mann 58 år

Kvinne 42 år



Status p.t

• Startet 1.-2. oktober med opplæring av alle behandlere

• Pr.d.d har alle aktive behandlere tatt det i bruk

• Pr.d.d har 53% av alle konsultasjoner en fullført kartlegging i forkant

• Vi holder høyt fokus



Digital Hjemmeoppfølging

Status SNR 
Hans Chr Ofstad

Prosjektleder Medvirkning

27. November 2019

Vidareutvikle 
prehospitale tenester



Historisk kontraktsignering for SNR

• 22.okt. signerte HMR kontrakt med Skanska 
Norge AS

• Viktig milepæl for å sikre innbyggarane i 
Nordmøre og Romsdal eit framtidsretta og 
godt tilbod

• Totalentreprise med samhandling med ein 
budsjettpris om lag 2,1 mrd. kr (2019, ekskl. 
mva)



Vårt mål og oppgåver i samhandlingsfasen

• Tett samhandling med entreprenør for å 
utvikle og optimalisere prosjektet
• Innanfor kostnadsramma => gjennomføre 

kostnadsreduserande tiltak i prosjektet 

• Optimalisere funksjonsareal og byggtekniske 
løysingar
• Reduksjon av nettoareal opp mot 1500 m²
• Optimalisere brutto/nettofaktor
• Innhald, funksjonar og kapasitet som vedteke i 

styret i HMR

• Vidareføre gode resultat frå tidligare 
medverkingsfasar
• Nærleik mellom funksjonar og logistikk
• Økonomisk og driftsmessig gode løysingar Samlokalisering i Trondheim



Tentativ framdriftsplan

Aktivitet Tidspunkt

Prosjektutvikling og optimalisering Okt. 19 – haust 2020

Byggestart Haust 2020

Systematisk ferdigstilling av bygg 
• Teknisk prøvedrift
• Klinisk prøvedrift

Haust 2023

Overlevering til HMR Ultimo 2023

Full drift ved akuttsjukehuset 1.mai 2024

Framdriftsplanen skal ein samhandle om, og HMR skal inngå 
ein ny avtale med Skanska før byggestart



Faglige høye ambisjoner for SNR

• Øyre, nase og hals
• Tann- og kjevekirurgi 
• Auge
• Nevrologi
• Bildediagnostikk
• Laboratorium
• Hud
• Rehabilitering
• Habilitering for born og vaksne
• Lærings- og meistringssenter
• Forsking, utdanning og undervisning

• Indremedisin med alle åtte grenspesialitetar
• Kirurgi innan gastrokirurgi og urologi
• Ortopedi
• Gynekologi
• Born og unge
• Føde og barsel
• Kreftbehandling
• Prehospitale tenester
• Psykisk helsevern
• Rus- og avhengigheitsbehandling



SNR – vyer for avstandsoppfølging

Hans Chr Ofstad, Prosjektleder medvirkning SNR



600 SENGER
390 000 POLIKLINISKE KONS.

ÅR 2019 ÅR 2035

UTFORDRING HMR

880 SENGER + 46%
620 000 POLIKLINISKE KONS. + 60%

INNOVASJON INNOVASJON INNOVASJON



SMART IKKE SMART



Vi stopper opp

Bør vyene være at SNR, med DMS, skal 
være Norges fremste sykehus innen 

«digital hjemmeoppfølging» innen 2025?



Lege 
St. Olav

Pasient 
HMR

Regional poliklinikk

Sykehjem/
Omsorgsbolig

Legevakt

Node-
poliklinikk

Lege HMR

Lege 
hjemme

Pasient 
hjemme

Distribuert poliklinikk Lokal poliklinikk

Lege HMR

Tenkte modeller

Fastlege



Fleip eller fakta?

I 2035 er 25% av poliklinikkbesøkene borte 
og minst 20% av poliklinikkbesøkene er 

virtuelle!

Ambisjon HMR  15 -20 % virtuelle konsultasjoner i 2024.
(T. Hole Fagdirektør)



PROM (patient reported outcome measure)

• PROM

– Forhold knytt til helse, sykdom og behandlingseffekt

– Symptom, funksjon, helse og livskvalitet

• PREM

– Pasientens erfaring med tjenestene (ikke utfall)









*Estimated at 1th questionnaire


