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Disposisjon 

• Innovasjon 

• Litt om NST (Nasjonalt senter for 

Samhandling og Telemedisin) 

• Strategier 

• Planer 

• Resultater 

• Oppsummering 



Innovasjon 

• Utvikling av en ny eller forbedret vare, 

tjeneste, produksjonsprosess eller 

organisasjonsform som utgjør et 

konsept som kan brukes på nytt. 

• Bidrar til økt kvalitet og økt effektivitet i 

helsetjenesten 



Utfordringene i samfunnet 

 I dag går  

hver 6. elev  
fra ungdomsskolen inn i  
helse- og omsorgsarbeid 
 

 Med samme nivå på 
tjenestetilbudet,  
vil vi i 2025 ha behov for at  

hver 4. elev  
fra ungdomsskolen blir helse- 
og sosialarbeider 
 

 …. og i 2035 må  

hver 3. elev  
velge h/s utdanning…. 
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Samarbeid mellom helse og næring 

 HOD og NHD: 

 

• Utpekt Helsedirektoratet, RHFene, InnoMed, Forskningsrådet og Innovasjon Norge som sentrale 
aktører for konkretisering, implementering og oppfølging av innovasjonssatsingen. 

• Gitt Helsedirektoratet det strategiske lederansvaret for koordinering og oppfølging nasjonalt. 



Sensorer 

Beslutnings- 

støtte 

Datastøttet  

samarbeid 

DIPS 

Helse 

Nord 

UNN 

Norsk 

helsenett 

Telenor 

IBM 

Norut 

UiT 

Forskningsbasert innovasjon - SFI 

CSDM/O

US 



NST – Nasjonalt 

Kompetansesenter 

Funksjon:  

Samle, produsere og formidle 

kunnskap om telemedisinske 

tjenester, nasjonalt og 

internasjonalt 
 

Organisering:  

Senter underlagt UNN 

 Kliniske systemer 

Egen nasjonal styringsgruppe 

 Forskning 

 Rådgiving 
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WHO samarbeidssenter 
Telemedisin og eHelse 

 strategisk rådgiving og støtte til WHO og 

medlemsland siden 2002 

 
 demonstrere god praksis 

 
 skape bevissthet om telemedisin/eHelse 
 
 legge til rette for forskning, opplæring og    
samarbeid 
 
 støtte utvikling av e-læring og 
kompetanseutvikling 

 

 



14 nasjonaliteter 

Norge 

Japan 
Portugal 

Bosnia-

Herzegovina 

Serbia 

Spania 

USA 

Zimbabwe Danmark 

Sverige 
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Tyskland 

Storbritannia 



Master of Telemedicine at UiT 



EU-prosjekter 

PERSONA 

 

Competitive Health 

 

My Health @ Age 

 

MethoTelemed 

 

REMOTE 

 

Is-Active 



Spørsmål om NST sin rolle 

• Godt nok kjent? 

• Avklart rolle? 

• Relevante tjenester? 

• God nok kompetanse? 

• Gode råd! 

 



NST og strategi 

• Samhandlingsreformen 

• Hvordan understøtte samhandlingsreformen 

• Relevante tjenester i forhold til 

samhandlingsreformen 

– Forskning  

– Rådgiving 



Samhandlingsreformen 



 

Videobasert 

Akuttmedisinsk 

Samhandling - 

VAKe 
 

Foto: Oddvar Hagen, NST 



Akuttmedisinske tjenester 



  

• VAKe kan gjøre  akuttmedisinsk 

kompetanse like tilgjengelig på 

kommunens helsesenter, som på 

universitetssykehuset.  

Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe) 



Tilgang på alle data – NÅ! 

• Samtids vitaldata; EKG, puls, BT og O2-

metning (SpO2) og temperatur. 

• PC-data, som EPJ og radiologibilder 

• Detaljerte video-bilder av pasienten 

• Video-bilder av pågående behandling 

og pasientreaksjoner på behandling  

• Direkte kommunikasjon med alle i 

situasjonen 

• Undersøkelsesdata 



Samarbeid i det «virtuelle team» 



Kontaktdata VAKe 

Prosjektleder NST: oddvar.hagen@telemed.no 

Med ansvarlig NST: stein-roald.bolle@telemed.no 

Medisinsk Ansvarlig Unn: mads.gilbert@unn.no 
 

 

Bolle, Stein Roald, Gilbert, Mads, Larsen, Frank., Hagen, Oddvar. (2009). 

Video conferencing versus telephone calls for team work across hospitals: 

a qualitative study on simulated emergencies.  

BMC Emergency Medicine, 9(22), 16. 
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Psykiatri DeVaVi 

 



Pasientforløp - Utfordrende logistikk 



Forventninger 



Pasientforløp og LEAN 



LEAN  ”Lungepakken” 



Pasientforløp 



Hovedmål FUNNKe 2011-2013 

   Helsetjenesten i region 

nord med  
– 88 kommuner og  

– 4 helseforetak 

• Skal være tilknyttet 

helsenettet 

• Skal utveksle elektroniske 

meldinger  

• FUNNKe skal dele sin 

kompetanse med de 

øvrige helseregionene 



FUNNKe 2011-13 

• Regional kompetanseorganisasjon som: 

– Forankrer og formidler kompetanse 

• om iverksetting av elektronisk 

meldingsutveksling mellom  

– pleie- og omsorgstjenesten, fastleger,  

– helsestasjoner i kommunene  

– spesialisthelsetjenesten  

– Tildeler tilskudd til helseforetak 

 

– Tildeler tilskudd til kommuner 
– Kr 200 000 til samarbeidskommuner 

– Kr 50 000 til øvrige kommune 

 



Meldingsløftet i kommunene - MiK 

• MiK etablert våren 2010 

• Delprogram tilknyttet Nasjonalt 

meldingsløft 

• Implementere elektroniske meldinger i 

kommunehelsetjenesten 

• PLO – Legekontor 

• PLO – Helseforetak 

• Helseforetak – Helsestasjon 

 



Prosjekt FUNNKe 

• Organiserer det nasjonale prosjektet 

Meldingsløftet i kommunene (MiK) i region 

nord 

• Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 

kommuner i region nord 

• FUNNKe vil ha med alle 88 kommuner 

 

 

 



HOD –finansiering   

FUNNKe region nord 2011-2013 

• Vi har fått 7,5 mill pr år i 3 år, til 

sammen 22,5 mill.  

– til kompetanseorganisasjon 

– til samarbeidskommuner/kommuner 

– til helseforetakene 

• Under forutsetning av framgang i 

prosjektet 

 



Tiltak 2011 – planer 2012-13 

• Samarbeidskommuner 

– Kr 200 000  

• 10 kommuner i 2011 og 7 kommuner i 2012 

• Alle kommuner  

– Noe tilskudd i løpet av 2012-13 

 



Samarbeidskommuner  

• Helgeland 

– 2011: Rana 

– 2012: Brønnøy, Alstahaug 

• Nordland 

– 2011: Bodø, Vågan 

– 2012: Fauske, Sortland    

• Troms-Ofoten 

– 2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik 

• Finnmark  

– 2011: Alta  

– 2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana 



Status 
• Meldingsutveksling mellom PLO – fastleger 

• Alta 

• Tromsø 

• Lenvik 

• Dyrøy 

• Rana 

• Helsepersonell meget fornøyd 

• Bedre dokumentasjon 

• Sikrere INR(blodfortynning) dosering 

• Færre telefonhenvendelser fra PLO til 

legekontor 

• Mer effektiv tidsbruk, bedre arbeidsflyt 



Status 
• Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – 

fastleger 

• Tana, Kirkenes, Hammerfest  

• Harstad, Salangen, Gratangen, Lavangen 

• Narvik, Vågan, Bodø 

• Meldingsutveksling mellom PLO – HF 

• Tromsø – UNN HF   

• Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – 

HF 

• Alta – Helse Finnmark HF  

• Dyrøy – UNN HF 

• Bodø – NLSH HF 

 





Statistikk  



Statistikk  
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Selvhjelpsløsninger 



Pasient og spesialist 

• Webkonsultasjon på 5 

minutter 

 

 

 

 



Teledialyse 



Leiv (47) tar med sykehuset hjem 
 

Nettavisen Publisert 22.09.09 10:46  
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Oppsummering 
• NST er etablert for å serve norsk helsevesen- 

bruk oss! 

• Mange løsninger og mange piloter  

• Mange aktører som opptrer autonomt 

• Ulike insentiver (tjene eller spare penger) 

– Produktene: markedspotensial 

– Tjenestene: kvalitet, tilgjengelighet, effektivitet 

– Den som sår er ikke den samme som høster 

• Er det mulig å få til storskala innføring av 

løsninger? 

• Samhandlingsreformen 

– Lovverk/avtaler + økonomi 


