
Velkommen til fagdag
«Kvalitet og effektivitet 
i tjenesten med 
velferdsteknologi»
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Program for dagen
• Velkommen ved Kathrine Myhre fra Norway Health Tech og Ellen Tønjum Moldskred fra Sensio.

• Kvalitetsforbedring i helsetjenesten ved Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør IKT Norge.

• Prosesstyring for kvalitet og effektiv drift. Hvordan sikre gode bruker/pasientforløp, pasientsikkerhet og 

resultatmåling i kommunen V/Marit Dale Petersen Sandefjord kommune og seniorrådgiver i Sensio Marit Strandquist

• Tjenesteinnovasjon og endringsprosesser i Lørenskog kommune ved Gry Røste, kommunaldirektør Helse og 

omsorg

• Pause

• Paneldebatt ledet av Grete Kvernland-Berg, PA Consulting. Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi. 

Fokus på gevinstrealisering ved hjelp av moderne pasientvarsling og digital prosesstyring og samhandling.

• Oppsummering og veien videre med fokus på gevinstrealisering ved Grete Kvernland-Berg og Cecilia Gnaly, PA 

Consulting

• Digitale innbyggertjenester for helsesektoren i Oslo – utfordringer og muligheter ved Etatsdirektør i Helseetaten 

Runar Nygård og Bydelsdirektør Stovner, Alv Humborstad Sørland

• 15:00 Sensio feirer 10 års jubileum og inviterer til kake på takterrassen



Quality and Efficiency with connected care solutions

Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech, 22. mai 2019
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The story behind

▪ Oslo Medtech established 2009

▪ Non-profit member organization

▪ Part of Innovation Norway’s cluster program

▪ @ 270 members

▪ Representing the full value chain in members and strategy

▪ NCE – Norwegian Centre of Expertise – status in 2015

▪ Gold Label certification in 2018

▪ Changed name to Norway Health Tech in 2017
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We address all areas of human health
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Our members 

represent the full 

value chain and health 

innovation ecosystem
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Mission

Our mission is to improve quality in 

treatment and care by developing and 

scaling world class health solutions through 

our members and eco-system. We aim to 

create sustainable solutions to global health 

challenges, by facilitating international 

collaborations and growth in the Norwegian 

health industry
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Hovedmålet med 

Helsenæringsmeldingen…

«… er å bidra til økt konkurransekraft i 

den norske helsenæringen og samtidig 

bidra til en mer bærekraftig helse- og 

omsorgstjeneste, i form av mer effektiv 

forebygging, behandling og omsorg.»
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Challenges in healthcare lead to a 
need for new technology, new 
services and new work methods

Need for new products 

and solutions

Demographical 

changes

Increased occurrence 

of  chronic disease

Less hands

in healthcare

Norway no 4 on OECD 

spend per capita/GNP
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The Norway Health Tech innovation collaborative ecosystem

Health Service Innovation

Health Industry Health Care Providers

Acceleration

The Health Ministry and regional health 

administration 

University research and education 

collaboration
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Behov og utfordringer i 
helsetjenesten

• Å forstå hvordan teknologi kan utnyttes til å øke kvalitet og 

effektivitet i helsetjenestene

• Å forstå hva som finnes tilgjengelig av teknologi og hvilke 

muligheter denne kan gi

• «Tunge» kulturer som skal endres for å utnytte potensialet i 

nye måter å jobbe på

• Utfordringer rundt samhandling

• Kvalitetsstyring og risikohåndtering

• Ta ut gevinster av teknologiinnføringer

• Krevende å avgrense utfordringer på grunn av mange 

prosesser på mange nivåer i store organisasjoner



Mulige tjenester/ tjeneste- områder

• Innovasjonsrådgiver

• Konseptutvikling av nye helsetjenester

• Innovasjonsprosjekter

• Behovskartlegging / utfordringer

• Prosjektbeskrivelse

• Finansieringskilder – søknad

• Prosjektledelse

• Anskaffelser

• Behovskartlegging / utfordringer

• Dialogkonferanse

• Konkurransegrunnlag

• Høringsrunde

• Dialogmøte

• Faglige nettverk

• Bygge innovasjonskompetanse hos medlemmer

Våre tjenester
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Eksempler på innovasjon og samhandlingsprosjekter

• Digi helsestasjon – Oslo Kommune

• Effektiv ressursallokering - Oslo 

Universitetssykehus

• Samarbeid med SingHealth Hospital, 

Singapore

• Utvikling av ny sykehusseng i samarbeid 

med sykehus i Norge, Canada og Tyskland



14

Stay in touch!

Kathrine Myhre
CEO
kathrine.myhre@norwayhealthtech.com
 +47 930 69 634

www.norwayhealthtech.com

mailto:kathrine.myhre@norwayhealthtech.com
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IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

Verdiløs alderdom eller alderdom med verdi

@WhiteOctober



IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

Ortelio Ltd

http://ortelio.co.uk/ortelio-is-engaging-in-european-silver-economy-initiatives/


IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no



IT-næringens interesseorganisasjon

ikt-norge.no

Et aldersvennlig Norge?

• Vi lever lengre 

• Vi blir flere eldre

• Vår aldrende befolkning endrer samfunnet

• Vi har verdens beste infrastruktur

• Vi er digitalt modne som innbyggere



IT-næringens interesseorganisasjon

ikt-norge.no



IT-næringens interesseorganisasjon

ikt-norge.no

Rådet for et 
aldersvennlig 

NorgePensjonistforbundet, leder Jan Davidsen

Frivillighet Norge,  gen. sekr. Stian S. Johnsen

KS, ordfører Nils A. Røhne

NHO, adm.dir. Anne Cecilie Kaltenborn

Husbanken, direktør Osmund Kaldheim

IKT-Norge, adm. dir. Heidi Arnesen Austlid

OsloMet – NOVA, forskningsleder Hans Christian Sandlie 

Leder: Trude Drevland 

Statssekretær Anne Bramo på første rådsmøte



IT-næringens interesseorganisasjon

ikt-norge.no

Pensjonist 1/3 av livet

• Levealderen øker
• Over 1 million nordmenn er 

nå over 60 år
• Gjennomsnitt levealder som 

pensjonist i 1973 var 7,5 år
• Levealderen som pensjonist 

i 2018 er 17,5 år
• Mange lever en tredjedel av 

livet som pensjonist 
• I aldersgruppen 69 til 80 år 

er det kun 12% som mottar 
omsorgstjenester (SSB)

• De aller fleste bor i eget 
hjem



IT-næringens interesseorganisasjon

ikt-norge.no

Eldre i norske 
kommuner

• Antallet eldre i kommunene stiger. I 

enkelte kommuner er 25% av 

befolkningen over 65 år

• Kommunene vil få flere innbyggere over 

50 år enn under 50 år

• Kommunene løser oppgavene ulikt

Registrert andel 65 år og 
eldre i norske kommuner 
2017 (SSB)



IT-næringens interesseorganisasjon

ikt-norge.no

De nye seniorene

• En 65-åring har like lite til felles med en 85-åring, som en 

35-åring har med en 55-åring

• Det like mange år som skal fylles med et godt liv mellom 60 

og 90, som mellom 30 og 60

• De har bedre utdanning og er godt økonomisk stilt

• Vi har fått en ny generasjon - de yngre, friskere eldre
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IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

Generell tjeneste

Individuell tjeneste

Avansert  
individuell tjeneste

Proaktiv tjeneste

2015 2017

67% 46%

17%

35%

14%
18%

1% 1%

Følg oss på twitter: @ITipraksis

34%

2018

48%
17%

1%



IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

For å nå toppen må kultur, 
data og arkitektur på plass

Generell tjeneste Individuell tjeneste Avansert individuell tjeneste Proaktiv tjeneste

Følg oss på twitter: @ITipraksis2018 Offentlig

?

34%

48%

17%
1%

Politisk forankring

Støtte fra ledelsen

Manglende nytteverdi for egen 
virksomhet

Manglende standard-løsninger fra 
markedet

Bistand fra sentrale myndigheter

Finansiering

Komplisert anskaffelses-regelverk

Lover og regler

Tilgang til data

Manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster av investerings- og endringstiltak

Manglende forståelse for hvordan IT 
kan bidra til å realisere 
virksomhetsstrategien

Svak kultur for gjennomføring

Stort ressursforbruk knyttet til drift 
fremfor utvikling

Komplisert integrasjon mellom eksisterende IT-systemer 

Teknologisk kompleksitet/ 
virksomhetsarkitektur



IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

KULTUR OG 
PROSESSE
R FOR 
REALISERI
NG AV 
GEVINSTER

à Investeringer til nivå 4-
tjenester krever gode og 
troverdige business case

1 2 3 
TEKNOLOG
ISK 
KOMPLEKS
ITET/

ARKITEKTU
R

à Egne systemer og logikk må 
henge sammen, og med 

TILGANG 
PÅ DATA

à Nivå 3 og 4-tjenester krever 
at egne og andres data kan 
brukes når det passer 
brukeren

à Jus, ressurser eller finnes ikke 
de riktige dataene?
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IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

isanidad.com

http://isanidad.com/116667/el-1-de-la-poblacion-adulta-de-atencion-primaria-en-cataluna-necesita-cuidados-paliativos/


IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no



IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no



IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

Heidi Austlid
IKT-Norge
90745210
@Austlid

heidi@ikt-norge.no

mailto:tw@ikt-norge.no
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© Sensio AS 2019

Marit Dale Petersen 

Rådgiver v/ FoU-enheten Sandefjord kommune 

Marit Strandquist

Seniorrådgiver i Sensio

Oslo 21.05.2019

Prosesstyring for kvalitet 
og effektiv drift 
Hvordan sikre gode bruker/pasientforløp, 
pasientsikkerhet og resultatmåling i 
kommunen



© Sensio AS 2019

NRK mars 2019

Pasientar, brukarar og pårørande har veldig 

liten moglegheit til å vite om den institusjonen 

dei er avhengige av, faktisk leverer på det 

nivået dei skal, seier administrerande direktør 

i NHO service og handel, Anne Cecilie 

Kaltenborn.

Heller ikkje i Vågsøy i Nordfjord der det har 

vore retta sterk kritikk mot hendingar ved 

Kulatoppen omsorgssenter. Brit Lødøen

opplevde at alarmsnora til mora blei klipt av, 

visstnok fordi mora var for masete.

Slike saker gjer at NHO no forsterkar kravet 

sitt om granskingar heilt ned på 

institusjonsnivå over heile landet. 

https://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-fann-brit-alarmsnora-til-mora-_91_-frakopla-1.14460185
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• Bakgrunn: Utfordringer i tjenesten

• Læringsnettverk, forsknings- og 
utviklings-prosjekter fra 2002 – i dag
o Stokkeprosjektet

o Kompass

o Behovsstyrt Bemanning - BOB 

o med flere

• Tverrfaglig analyse ut fra lovverk, 
faglige anbefalinger, helsepolitikk, 
økonomi, kultur, kompetanse og ledelse

• IKOS digitale tavle ble utviklet i 2016-17 
med støtte fra Innovasjon Norge 

• Boken om IKOS redegjør for teorier og 
erfaringer som ligger bak

IKOS digital tavle
Utviklet med og for kommuner
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Kvalitet er sikring av brukerinvolvering og individuelt 
tilpassede tjenester i tråd med lovkrav og faglige 
anbefalinger

Arbeidsmotivasjon for ansatte og ledere er 
opplevelse av å ha en meningsfull arbeidssituasjon 
hvor man har forståelse, mulighet og kompetanse 
til handling for å oppnå ønsket resultat

Effektivitet er at tjenester er effektive for den enkelte 
bruker, at tjenestene ytes på Laveste Effektive 
Omsorgs Nivå (LEON-prinsippet) og at dagens 
tjenesteomfang ivaretas med rasjonell ressursbruk 
innenfor den økonomiske rammen

Målet med IKOS
Kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet 
gjennom riktig bruk av kompetanse
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Optimaliserte arbeidsprosesser ut fra

brukers helse- og livssituasjon

Tjenesteansvarlig og primærkontakt

Tydelig ansvar - Riktig kompetanse



© Sensio AS 2019

Helse- og livssituasjonen er brukers totale 
situasjon; fysisk, psykisk og sosialt

Ny tjenestemottaker

Stabil

Kompleks

Kompleks alvorlig

Funksjonsfall

Situasjonen kan variere over tid og avgjør
- Oppfølgingstetthet
- Hva som må følges opp
- Kompetansebehov (høyskole og fagskole)
i direkte tjenester

Systematisk gjennomgang av tjenestereiser 
for alle tjenesteområder og situasjoner har gitt
- Optimalisert og standardisert oppfølging
med sjekklister og frister

- Gode pasientforløp 
- Pasientsikkerhet
- Effektive tjenester
- Felles kvalitetsindikatorer
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Optimaliserte arbeidsprosesser ut fra

brukers helse- og livssituasjon

Tjenesteansvarlig og primærkontakt

Tydelig ansvar - Riktig kompetanse

Tavler og grafer for innsikt, 

prioritering og forbedring
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Prosesstøtte og statistikk i sanntid for

kvalitet og effektive helse- og omsorgstjenester

• Hjemmesykepleie

• Sykehjem

• Tjenester til funksjonshemmede

• Rus- og psykisk helsetjeneste

• Tjenestekontor

IKOS digital tavle 
Sandefjord kommune
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Endringer i helse og 
omsorgstjenestene de 
neste årene

• Disse endringene vil først 
og fremst være knyttet til 
følgende områder:  

(Kilde: regjeringen.no, 
Forskning for bedre 
helse- og 
omsorgstjenester 
2014)

• Et økende antall yngre brukere med mange ulike 

og sammensatte behov

• Et økende antall eldre med kroniske og 

sammensatte behov 

• Et økende antall eldre med demenssykdommer 

• Et økende antall brukere med 

minoritetsbakgrunn

• Et økt behov for medisinsk oppfølging, med 

behov for koordinering av tjenester 

• Et økt behov for aktiv omsorg, habilitering og 

rehabilitering 

• Et økt behov for forebyggende og 

helsefremmende tiltak 

• Knapphet på formelle og uformelle omsorgsytere



© Sensio AS 2019

.



Begynte i det små



© Sensio AS 2019

ENDRE PRAKSIS FRA MANUELLE TIL DIGITALE RUTINER
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1 dagvakt = 100 pasienter

220 faste helsetjenesteoppdrag

ca 50 uforutsette helsetjenesteoppdrag

10 medarbeidere

Hjemmesykepleien 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lfjCgZ7aAhUIY1AKHQD4B48QjRx6BAgAEAU&url=https://storgaardinnovation.com/2015/01/20/har-du-12-personer-2-dage-og-lyst-til-at-laere-noget-om-lean/&psig=AOvVaw2zNAIchDaVvoSqyaG448IR&ust=1522841675695906
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lfjCgZ7aAhUIY1AKHQD4B48QjRx6BAgAEAU&url=https://storgaardinnovation.com/2015/01/20/har-du-12-personer-2-dage-og-lyst-til-at-laere-noget-om-lean/&psig=AOvVaw2zNAIchDaVvoSqyaG448IR&ust=1522841675695906
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lfjCgZ7aAhUIY1AKHQD4B48QjRx6BAgAEAU&url=https://storgaardinnovation.com/2015/01/20/har-du-12-personer-2-dage-og-lyst-til-at-laere-noget-om-lean/&psig=AOvVaw2zNAIchDaVvoSqyaG448IR&ust=1522841675695906
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lfjCgZ7aAhUIY1AKHQD4B48QjRx6BAgAEAU&url=https://storgaardinnovation.com/2015/01/20/har-du-12-personer-2-dage-og-lyst-til-at-laere-noget-om-lean/&psig=AOvVaw2zNAIchDaVvoSqyaG448IR&ust=1522841675695906
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lfjCgZ7aAhUIY1AKHQD4B48QjRx6BAgAEAU&url=https://storgaardinnovation.com/2015/01/20/har-du-12-personer-2-dage-og-lyst-til-at-laere-noget-om-lean/&psig=AOvVaw2zNAIchDaVvoSqyaG448IR&ust=1522841675695906
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lfjCgZ7aAhUIY1AKHQD4B48QjRx6BAgAEAU&url=https://storgaardinnovation.com/2015/01/20/har-du-12-personer-2-dage-og-lyst-til-at-laere-noget-om-lean/&psig=AOvVaw2zNAIchDaVvoSqyaG448IR&ust=1522841675695906
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IKOS brukertavle for gode pasientforløp
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Eksempel på oppfølging: Funksjonsfall
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IKOS fokustavle for pasientsikkerhet og tavlemøter
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IKOS fokustavle: Rus- og psykisk helsetjeneste



© Sensio AS 2019



© Sensio AS 2019

INTEGRASJON
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STYRINGSDATA_KVALITET PÅ TALL?
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IKOS dashbord: Grafer og rapporter for innsikt og forbedring



© Sensio AS 2019

VIDERE

IKOS lederutviklingsprogram 

med samlinger i kommunen
• Forarbeid

• Tjenestesetting

• Drift

Støtter ledere og ansatte til å 

implementere og 

ta ut potensialet i IKOS

6 – 8 uker fra introduksjon til oppstart

Etter 3 måneder: Evaluering og justering
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Deltakere
Sandefjord, Nedre Eiker,
Horten, Larvik, Skien 

Sensio og Imatis

Universitetet i Sørøst-Norge 
USHT Telemark og Vestfold 
Sintef

Sensio og Sandefjord utvikler
IKOS for tjenestekontor
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IKOS for tjenestekontor

- Saksbehandling

- Sykehusinnleggelse

- Se ledige plasser

- Overføre bruker til

utføreravdeling



© Sensio AS 2019

20212019 2020 2022

Brukers grunndata og 

tjenesteinformasjon

Brukers grunndata og 

tjenesteinformasjon

Kartlegginger og hendelser inn 

i EPJ

Kartlegginger og hendelser inn 

i EPJ

Plan for integrasjon mellom IKOS og EPJ

Brukers grunndata og 

tjenesteinformasjon

Kartlegginger og hendelser inn 

i EPJ

Brukers grunndata og 

tjenesteinformasjon

Ressursstyring: GAT og Visma ressurs

Sensio samhandlingsplattform: Alarmer og sensorer

Mulighet for samhandling med bruker, pårørende og frivillige

Mulighet for medisinsk avstandsoppfølging fra sykehus og fastlege
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IKOS grafer og rapporter for innsikt og forbedring

Detaljer, historikk og sammenligning

om kvalitet, effektivitet og bærekraft

• Helse- og livssituasjoner

• Vurderingsfrister

• Hendelser

• Kompetanse ift brukerbehov

• Tjenestetid

• Arbeidsfordeling

• Stillingsprofil

• Kompetanse i helgene



ikos@sensio.no

Les mer om IKOS på www.sensio.no
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Program for dagen
• Velkommen ved Kathrine Myhre fra Norway Health Tech og Ellen Tønjum Moldskred fra Sensio.

• Kvalitetsforbedring i helsetjenesten ved Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør IKT Norge.

• Prosesstyring for kvalitet og effektiv drift. Hvordan sikre gode bruker/pasientforløp, pasientsikkerhet og 

resultatmåling i kommunen V/Marit Dale Petersen Sandefjord kommune og seniorrådgiver i Sensio Marit Strandquist

• Tjenesteinnovasjon og endringsprosesser i Lørenskog kommune ved Gry Røste, kommunaldirektør Helse og 

omsorg

• Pause

• Paneldebatt ledet av Grete Kvernland-Berg, PA Consulting. Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi. 

Fokus på gevinstrealisering ved hjelp av moderne pasientvarsling og digital prosesstyring og samhandling.

• Oppsummering og veien videre med fokus på gevinstrealisering ved Grete Kvernland-Berg og Cecilia Gnaly, PA 

Consulting

• Digitale innbyggertjenester for helsesektoren i Oslo – utfordringer og muligheter ved Etatsdirektør i Helseetaten 

Runar Nygård og Bydelsdirektør Stovner, Alv Humborstad Sørland

• 15:00 Sensio feirer 10 års jubileum og inviterer til kake på takterrassen



Lørenskog kommune
DATO

Teknologi eller 

mennesker?
Tjenesteutvikling i Lørenskog 

kommune
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HOVEDUTFORDRING

21.05.2019



HO-PLAN 2015



KOMMUNEPLAN
2015-2026

HELSE OG 
OMSORGSPLAN 
2015-2026

BOLIGPLAN 
2019-2026

STRATEGISK 
PLAN VFT 
2015-2026

STRATEGISK 
KOMPETANSEPLAN 
2018-2021

ØK.PLAN 2019-
2022
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TIG
E 
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ER

Tiltaksplan 
2016

Opplærings-
plan 2019

Utviklingsplan 
2019
Budsjett 2019

Årsrapport kvalitet
Årsmelding

Å
R

LIG
E P

LA
N

ER
 

O
G
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O

K
U

M
EN

TER

PLANHIERARKI
HELSE



1. Informasjon og kommunikasjon
‒ Informasjon til innbyggere
‒ Deling av informasjon mellom virksomheter

2. Samskaping og samarbeid
‒ Mer brukermedvirkning og tverrfaglig 

samarbeid

3. Vedtak og kartleggingspraksis
‒ Gjennomgang og vurdering av dagens praksis

4. Organisering av tjenestene
‒ Samordne og styrke tjenester i hjemmet
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UTVIKLINGSPLAN 2017

21.05.2019

Varslingsteknologi                
Medisindispensere
IMATIS
Senior Gaming

Boligplan

Fagutviklingsenhet
Større, mer tverrfaglige 

virksomheter
Tjenesteutvikling tjenester i 
hjemmet

Tjenesteutvikling sykehjem
Vedtakspraksis



Kommunaldirektør

Samhandling og 
forvaltning

Koordinerende 
enhet

MU

Helsefremmende og 
forebyggende

Jordmor

Helsestasjon

Skolehelsetjenesten

FPH

Hjemmetjenesten

Avdeling Øst

Avdeling Vest

Avdeling Sentrum

Praktisk bistand

Kjøkken Dovre

BOT

Hagasvingen 15/17

Kløverveien 2/8

RAS

Avlastninga

Bårliskogen syd

Bårliskogen Nord

BAS

Rugdeveien

Ergo / Fysio

Ergo voksen

Fysio voksen

Ergo barn

Fysio barn

Hjelpemiddellageret

Friskliv

Bolig, rus og psykisk 
helse

Vallerud bosenter

Sykehusveien

Rugdeveien

Rustjenesten

Psykisk helse

Boligkontor

MAI-senteret

Rolvsrudhjemmet

Avd A

And B

And C

Avd D

Kjøkkenleder

Driftsleder

Kulturleder

Lørenskog sykehjem

Kløverenga

Fiolbakken

Furulund

Krydderhagen

Granheim

Losbyveien

Finstad

Dagsenter

Kjøkkenleder

Kulturleder

Kurative tjenester NAV
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Kommunaldirektør

Sykehjem

Tjenester i hjemmet

Helsefremmende og 
forebyggende 

tjenester

Bo- og 
omsorgstjenesten

Nav

Kommuneoverlege

Ass. 
kommunaldirektør/

stab

Fag- og innovasjon

Samhandling og 
forvaltning

HELSE OMSORG OG MESTRING 2018



MESTRINGSTILTAK OG 
VELFERDSTEKNOLOGI FØR VI 
SETTER INN KOMPENSERENDE 
TJENESTER – i alle tjenester



■ Vanskelig å sette 
brukeren i sentrum

■ Fragmenterte og 
ukoordinerte tjenester

■ Lite kunnskap hos 
brukere og ansatte om 
tjenestene kommunen 
tilbyr

■ Lite samarbeid på tvers

✓ Sikre at tjenester skapes 
med brukeren

✓ Mer kontinuitet og 
trygghet for brukeren

✓ Enklere organisering av 
tjenestene og 
formaliserte 
kommunikasjonslinjer

✓ Mer tverrfaglighet i 
tjenestene



Fase 1: Oppstart
- Etablere prosjektorganisasjon og mandat 
- Komme i gang med prosjektet

Fase 2: Kartlegge dagens situasjon
- Tjenestereise med en bred sammensetning av ansatte
- Arbeidsgruppe jobbet videre med innsikt og designprinsipper

Fase 3: Definere fremtidig organisering og ferdigstille alle 
leveranser
- To arbeidsdager med tjenestereiser
- Arbeidsgruppe utarbeidet brukerflyt, ny organisering, plan for 

opplæring osv.

Fase 4: Opplæring
- Opplæring til ansatte gjennomføres iht. plan

Fase 5: Implementere ny organisering
- Ny organisering trer i kraft 5. mars 2018
- Skal evalueres etter ca. 10 uker i drift



TJENESTER I HJEMMET

ALLE NYE VEDTAK OG 
REVURDERINGER

AVD.
KARTLEGGING OG 

MESTRING

AVD. 1 –
Avdeling for personer med 

nedsatt hukommelse og 
alderspsykiatri

AVD. 2-
Avdeling for personer med varig 

hjelpebehov

SAMFOR

Fase 2: Rus og psykisk helse



GEVINSTOPPFØLGING (KM/08)

1. Antatt unngåtte tjenestetimer
298 antatt unngåtte tjenestimer pr uke siden oppstart. Tilsvarer 13,2 årsverk.

2)  Kontinuitet
Fra 17,8 tjenesteytere til 15,7 i snitt

3)  Elektroniske medisindispensere
Unngått 598 timer pr august som følge av medisindispenser. Tilsvarer 4,2 årsverk.

4) Brukertilfredshet

5) Tilfredshet blant ansatte
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Bistandsbehov 2016 og 2018
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Utvikling kostnader
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Tall for Norge (kilde: KS)



PIPELINE

Eksempel nyinnflyttet familie – omfatter hele kommunen!

• NAV – innovasjonsprosjekt på tvers - velferdslab

• SAMFOR – styringsdata, analyse, ABW, FLYT – velferdslab

• HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE – helhetlig oppfølging av familier 
med barn med funksjonsnedsettelser - velferdslab

• LØKENÅSVEIEN 45 – trinn 1 og 2

88



PIPELINE - FORTSETTER

• TJENESTER I HJEMMET – samlokaliserte boliger, tjenesteforløp rus / 
psykisk helse

• SYKEHJEMMENE – teknologi og mestringsarbeid

• BOT – tjenestegjennomgang og teknologi

• FAG OG INNOVASJON – systematisk kvalitets- og kompetansearbeid

89



FELLESTREKK FOR PIPELINEAKTIVITET

• TJENESTEUTVIKLING SAMMEN MED INNBYGGER /-E

• GÅR PÅ TVERS AV VIRKSOMHETER OG SEKTORER

• DE FLESTE OMFATTER DIGITALISERING

• DATAFANGST OG ANALYSE

• PROSESSKOMPETANSE

• SAMSKAPINGSKOMPETANSE I KOMMUNEN

• STYRKEBASERT SAMHANDLING

90
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Program for dagen
• Velkommen ved Kathrine Myhre fra Norway Health Tech og Ellen Tønjum Moldskred fra Sensio.

• Kvalitetsforbedring i helsetjenesten ved Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør IKT Norge.

• Prosesstyring for kvalitet og effektiv drift. Hvordan sikre gode bruker/pasientforløp, pasientsikkerhet og 

resultatmåling i kommunen V/Marit Dale Petersen Sandefjord kommune og seniorrådgiver i Sensio Marit Strandquist

• Tjenesteinnovasjon og endringsprosesser i Lørenskog kommune ved Gry Røste, kommunaldirektør Helse og 

omsorg

• Pause

• Paneldebatt ledet av Grete Kvernland-Berg, PA Consulting. Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi. 

Fokus på gevinstrealisering ved hjelp av moderne pasientvarsling og digital prosesstyring og samhandling.

• Oppsummering og veien videre med fokus på gevinstrealisering ved Grete Kvernland-Berg og Cecilia Gnaly, PA 

Consulting

• Digitale innbyggertjenester for helsesektoren i Oslo – utfordringer og muligheter ved Etatsdirektør i Helseetaten 

Runar Nygård og Bydelsdirektør Stovner, Alv Humborstad Sørland

• 15:00 Sensio feirer 10 års jubileum og inviterer til kake på takterrassen
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Paneldebatt

Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi. Fokus på gevinstrealisering ved hjelp av moderne 

pasientvarsling og digital prosesstyring og samhandling.

Deltakere:

- Janne Dugstad, Vitensenteret Universitetet i Sørøst-Norge

- Gry Røste, Lørenskog Kommune

- Marit Dale Petersen, Sandefjord kommune

- Marit Strandquist, Sensio

Ledet av Grete Kvernland-Berg, PA Consulting



21. mai 2019

Grete Kvernland-Berg

Cecilia Karlsen Gnaly

GEVINST-
REALISERING
Nasjonalt 
velferdsteknologi-
program
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TRE TYPER GEVINSTER

• Unngått oppbemanning

• Unngått bruk av fastvakt

UNNGÅTT KOSTNAD

• Redusert tid forbrukt på 

leteaksjoner

• Færre tilsyn på natt

SPART TID

• Økt trygghet, mestring og 

frihet for brukere

• Redusert belastning for 

pårørende

• Bedre tjenester

• Bedre arbeidshverdag for 

ansatte

ØKT KVALITET
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TALL FRA EN NORSK KOMMUNE

Demografi og budsjett

• 30 000 innbyggere

• 4 300 innbyggere i 

aldersgruppen 67+

• 1,3 mrd NOK i 

kommunalt budsjett

• 600 MNOK på helse og 

omsorg

Helse og omsorg

• 1 100 innbyggere mottar 

hjemmetjenester

• 30 % (330) av disse 

mottar ferdig pakket 

medisin

• 70 brukere besøkes kun 

for medisinering

Medisinering

• Medisindispenser

• 940 NOK/time i 

lønnskostnad for 

sykepleier
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VERKTØY FOR GEVINSTOPPFØLGING 

REGISTRER BRUKEREHOVEDMENY

FØLG OPP BRUKERE DASHBOARD
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GEVINSTER AV MEDISINDISPENSERE

53
MEDISIN-

DISPENSERE

2 061
TIMER

FRIGJORT

1 699 871,-
NETTO GEVINST
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GEVINSTER AV MEDISINDISPENSERE

20
MEDISIN-

DISPENSERE

1 119
TIMER

FRIGJORT

118 453,-
BENSINKOSTNADER

SPART

413 903,-
NETTO GEVINST
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ERFARINGER MED GEVINSTREALISERING I 

KOMMUNENE

UTFORDRINGER SOM GÅR IGJEN

• Dårlig datakvalitet i fagsystemene

• Ikke nok fokus på forankring, opplæring av ansatte og 

endringsledelse

HVA GJØR DE BESTE BRA

• Grundig forankring og opplæring av ansatte 

• Gevinstkartlegging fra start, som en del av initiell kartlegging

• Klare rutiner på hvordan måle og rapportere, og etablert en tydelig 

rolle- og ansvarsfordeling

• Ledelsen prioriterer gevinstoppfølging

• Gevinstrealiseringsprosessen skjer i tett dialog med linjen, og deler 

av gevinsten beholdes i realiserende enhet
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GEVINSTENE KOMMER NÅR VI ENDRER MÅTEN 

Å JOBBE PÅ
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... VERKTØY ER IKKE NOK
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Installasjon

• Installere utstyr

• Gi god opplæring

• Tilrettelegge for 

gevinstoppfølging

• Gjennomføre 

testperiode

Evaluere, måle 
og følge opp

• Evaluere og følge

opp over tid

• Korrigere ved avvik

• Realisere gevinstene 

Identifisering av 
brukere til 

velferdsteknologi

• Identifisere 

potensielle brukere

• Kartlegge 

potensielle gevinster

• Bevisstgjøre 

organisasjonen på 

velferdsteknologi 

som et alternativ til 

ordinær tjeneste

Gevinstkartlegging

• Kartlegge gevinster 

per bruker

• Avdekke 

ressursbruk

• Vurdere gevinster

mot kostnader

Identifisere 

potensielle brukere

Beslutningspunkt: 

velferdsteknologi eller 

ordinær tjeneste?

Overgang til daglig

drift etter 

testperiode

Vite om kommunen og 

bruker oppnår 

planlagte gevinster

GEVINSTREALISERINGSPROSESSEN 
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KULTURENDRING OVER TID 

• Forstå omstillingen, hva som kreves av 

ansatte, og behovet for opplæring.

MELLOMLEDERE I FOKUS 

• Lære seg å kartlegge gevinster på brukernivå, 

identifisere måleparametere, og følge opp 

gevinstene i daglig drift. 

PRAKTISK TILNÆRMING

• Bruk av enkle verktøy for kartlegging og 

oppfølging av gevinster, med data fra 

fagsystemer og brukerundersøkelser. 

ENKLE VERKTØY
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TAKK FOR OSS!
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Program for dagen
• Velkommen ved Kathrine Myhre fra Norway Health Tech og Ellen Tønjum Moldskred fra Sensio.

• Kvalitetsforbedring i helsetjenesten ved Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør IKT Norge.

• Prosesstyring for kvalitet og effektiv drift. Hvordan sikre gode bruker/pasientforløp, pasientsikkerhet og 

resultatmåling i kommunen V/Marit Dale Petersen Sandefjord kommune og seniorrådgiver i Sensio Marit Strandquist

• Tjenesteinnovasjon og endringsprosesser i Lørenskog kommune ved Gry Røste, kommunaldirektør Helse og 

omsorg

• Pause

• Paneldebatt ledet av Grete Kvernland-Berg, PA Consulting. Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi. 

Fokus på gevinstrealisering ved hjelp av moderne pasientvarsling og digital prosesstyring og samhandling.

• Oppsummering og veien videre med fokus på gevinstrealisering ved Grete Kvernland-Berg og Cecilia Gnaly, PA 

Consulting

• Digitale innbyggertjenester for helsesektoren i Oslo – utfordringer og muligheter ved Etatsdirektør i Helseetaten 

Runar Nygård og Bydelsdirektør Stovner, Alv Humborstad Sørland

• 15:00 Sensio feirer 10 års jubileum og inviterer til kake på takterrassen
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«Høy datakvalitet gjør det enklere å automatisere og 

effektivisere, men det er også viktig å forstå at 

datakvaliteten vil bli bedre av deling.»
- Hans Christian Holte, Skattedirektør

https://www.digi.no/artikler/kommentar-viktige-avklaringer-mangler-for-vi-kan-gjore-data-til-gull/464878
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"Jeg slipper å fortelle historien min om igjen"

"Jeg opplever at de som skal behandle meg har god innsikt i 
helsetilstanden og situasjonen min"

"Jeg opplever å få riktig tjeneste tilpasset min situasjon"

"Jeg  opplever at hjemmetjenesten er forberedt når jeg kommer 
hjem fra et opphold på helsehus, KAD eller FRA"

"Jeg slipper å bli sendt til feil behandlingssted"
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Digitalisering utfordrer organisasjonen på flere måter

Organisasjon

Teknologi
Arbeids-

prosesser
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Utfordringen – når «tungvekt» møter «lettvekt»
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?
Et helhetlig 

tjenestetilbud

«Lettvekts-
IKT», bl.a. en 

flora av 
velferds-

teknologi-
løsninger

«Tungvekts-
IKT», f.eks. 

fagsystemer 
som skal løse 

«alt» for 
tjenestenEPJ ++
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Utfordringer

Ny teknologi

Utstrakt bruk av skytjenester

Ny modell for tilgangsstyring

Deling av personopplysninger 
på tvers av virksomheter

Informasjonssikkerhet

Gode venner

Normen + Faktaarkene

Byråd for Finans, Personvernombud, Helse CERT

Forskrift om pasientjournal   (og forslag 
til ny forskrift)

Oslo-maler for risikovurdering og DPIA
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Hva har vi lært?
- Vi har mye data, som er ustrukturert, av lav kvalitet og som er lite tilgjengelig

- Systemene vi har i dag er ikke laget for å kontinuerlig bidra til økt kvalitet eller gjenbruk, kun til 
dokumentasjon og arkivering

- Dataplattformer som vi selv kontrollerer er nødvendige for å systematisk sikre opplysninger, 
trygg gjenbruk og fremtidig, løpende tjenesteutvikling

- Systemer og tjenester i helse er utformet for å dekke krav til arkivering og dokumentasjon. Ikke 
for å dekke brukernes individuelle behov. 

- Kontinuerlig tjenesteutvikling og digitalisering i stedet for avgrensede prosjekter
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EPJ og VKP

Velferdsteknologisk knutepunkt 
standardiserer innsamling av strukturerte 
opplysninger fra utøvelse av tjenesten 
(medisindispenser) og overfører dette til 
journalen

Kvaliteten øker, manuelt arbeid reduseres, 
uavhengig av leverandør

Kan nå se hvilke utplasserte dispensere som er 
inaktive

Data lagres ustrukturert i EPJ, som hindrer 
gjenbrukes av opplysningene.
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IST HPRGerica ELISE VKP FReg

Oslos åpne Dataplattform

Fagsystemer Registre og datakilderStrukturerte systemer

Hvor hører 
denne hjemme?

Ny
EPJ

Hvor hører 
denne hjemme?

EIEJ
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Hassan og hans familie
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Hassans visjonshistorie (TO BE) – Fremtidens brukerreise sett 
fra Hassans ståsted

Hassan begynner i en barnehage straks han flytter til Stovner. 
Foreldrene til Hassan og de ansatte i barnehagen er opptatt av 
at han skal lære norsk og få gode sosiale ferdigheter slik at han 
er godt forberedt til skolestart. Hassan trives godt i barnehagen 
og leker med de andre barna uavhengig av kulturell bakgrunn. 
Det siste året før skolestart samarbeider barnehagen og skolen 
om at Hassan skal begynne. De har møter med foreldrene om 
hva som forventes ved oppstart og hvordan samarbeid i skolen 
foregår. Overgangen til skolen går fint. Hassan kjenner noen av 
lærerne allerede fra han gikk i barnehagen. Han begynner på 
AKS og får leksehjelp og fysiske aktivitetstilbud hver dag. 
Hassan deltar i forskjellige fritidsaktiviteter, har et trygt sosialt 
nettverk og gjennomfører skolegangen på normert tid.
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Det er også et spørsmål om 
virksomhetsarkitektur
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mail@norwayhealthtech.com

Norway
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—
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Gaustadalleen 21

N-0345 Oslo

Takk for i dag!

Nå er det kaffe og kake

Gratulerer med dagen til Sensio ☺


