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Teknologi redder liv. Hver dag.  
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Vår visjon : 

Å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det,  
når de trenger det,  

uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 

 

 

 

Våre verdier : 
• Kvalitet 
• Trygghet 
• Respekt 
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INNSATSOMRÅDER MÅL 

 
Raskere oppnå effekt for å yte bedre 
helsetjenester 

 
Integrerte, brukervennlige og 
driftssikre løsninger 

 
Trygge og helhetlige helsetjenester 
nærmest mulig pasienten 

 
Realisere nytt sykehus og  
optimalisere teknologi 

 
Oppnå rask og innovativ utvikling 
gjennom samarbeid 

 
Sikre teknologiutvikling  
i tråd med behov 

Ta i bruk ny teknologi 

Teknologistrategi 2019 - 2022 

Forenkle og standardisere 

Mobilitet og avstand 

Nytt sykehus 

Samarbeidskultur og 
mulighetsrom 

Styringsmodell og 
struktur 



Mobilitet og avstand 
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Tiltak 
• Etablere program for medisinsk avstandsoppfølging 
• Legge til rette for mobile sikkerhetsløsninger, arbeidsflate og applikasjoner 

Mål:  
Ta i bruk mobil og 

avstandskompenserende teknologi  
for å sikre  

trygge og helhetlige pasientforløp og 
likeverdige helsetjenester  

nærmest mulig der pasienten er.  



Levere helsetjenester over avstand 
til pasienter i ulike situasjoner  

Pasienten kan være 

• i eget hjem 

• i eget hjem med bistand fra pårørende 

• i eget hjem med bistand fra kommunehelsetjenesten 

• hos kommunal instans (skole, barnehage, sykehjem) 

• hos fastlege 

• i ambulanse / i eget hjem med bistand fra ambulansepersonell 

• ved en annen lokasjon internt i Vestre Viken 

• i annet helseforetak 



Videokonsultasjon mellom Hallingdal Sjukestugu og 
Rikshospitalet for pasienter med psoriasis siden 2004 
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Oppfølging via skjerm for barn med autisme – 
Habiliteringssenteret Drammen sykehus 



Videokommunikasjon mellom barneavdeling  
Drammen sykehus og fødeavdelinger ved andre sykehus 
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Trådløs overføring av EKG – brukes av 
ambulansepersonell og forskes på ved Bærum sykehus 
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Forskningsprosjekt : Fjernstyrt ultralyd over 5G 
Samarbeid OUS, UiO, Kongsberg sykehus og Telenor 



Innovasjonsprosjekt : 
  

Avstandsoppfølging 
av epilepsipasienter 

ved   
nevrologisk seksjon 
Drammen sykehus 

* 2. Svarene scores av 
systemet basert på 

en gitt logikk og 
videre oppfølging 

kategoriseres 3. Er besvarelsen 
grønn = automatisk 
tilbakemelding til 

pasient og nytt varsel 
om rapportering 

sendes ut etter en 
fastsatt plan 

3. Er besvarelsen gul 
= vurderes av en 

kliniker og 
kategoriseres enten 
som grønn eller rød 

3. Er besvarelsen rød 
= pasient kontaktes 

for videre oppfølging 

4. Konsultasjon 
gjennomføres 
fortrinnsvis på 

telefon, alternativt 
fysisk oppmøte på 

sykehuset 

5. Nytt varsel om 
rapportering sendes 
ut etter en fastsatt 

plan 

1. Pasienten besvarer 
et sett av spørsmål 
vedrørende egen 

sykdom ved hjelp av 
en digital 

egenregistrerings 
modul 



Mobilitet og avstand 
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Tiltak 
• Etablere program for medisinsk avstandsoppfølging 
• Legge til rette for mobile sikkerhetsløsninger, arbeidsflate og applikasjoner 

Mål:  
Ta i bruk mobil og 

avstandskompenserende teknologi  
for å sikre  

trygge og helhetlige pasientforløp og 
likeverdige helsetjenester  

nærmest mulig der pasienten er.  
Oppstart  

våren 2019 
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