
Flemming Bo Hegerstrøm
Gründer og daglig leder i Hospital IT AS





Hvorfor går det så sakte?
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Mangler ressurser Manglende  kunnskap

Mangler risikovillighet Mangler  omstillingsevne/vilje

Manglende prestisje Manglede teknologi og standarder

Manglede marked Manglede samarbeide

Manglende vilje til  å satse Manglende problemforståelse 

Manglede produkter Manglede ansvar  



Manglende  kunnskap og problemforståelse JA/NEI
• Manglede evne til å forstå konsekvensene ved utviklingen

Manglede omstillingsevne JA
• Ingen konsekvenser hvor noen blir stil til ansvar for resultatene

Manglede vilje til å satse JA
• Hvorfor ta risiko å risikere å satse når man kan unngå

Manglende prestisje JA
• Prestisje er knyttet til profesjonene innen spesialisthelsetjeneten 

Manglende ressurser JA/NEI
• Vi har noen ressurser men velger ikke å prioritere
• Vi trenger langt flere ressurser

Manglende samarbeide JA
• Mangel av samarbeide på tvers av privat og offentlig FOU utvikling
• Mangel på  samarbeide mellom kommuner og mellom kommuner og staten

Dette fører til  mangel på en samlende offensiv strategi ! JA

Mangel på teknologi og standarder JA/NEI
• Det finnes teknologi og standarder, men det må også satses offensivt fremover

Manglende marked JA
• Det finnes ikke kjøpere og avtagere for produktene der ute
• Bedriftene  er meget forsiktige med  å satse

Manglende produkter JA

Årsakssammenhengen
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FOU prosjekter

Et samfunn i endring

Løsnings muligheter

Fase 1,2,3    tidlig fase 

Faser 4,5,6   standardisering

Tid

Produktifisering

Kommersialisering

Utviklings stadier

Derfor går det så sakte! 

Behov     Ide      Utvikle     Pilotere    Forske Produkt         Marked Salg                  
KR



Dagens struktur må endres slik at  innovasjon har vekstvilkår!
Stikkord er:

• Fleksibilitet
• Langsiktighet
• Risikoavlasting
• Tverrfaglig samarbeide
• Åpenhet
• Tilgang til midler



Prosjektet Åpen linje - A2 E2
representerer

Fremtidens hjemmetjenester



Sammensatte brukerbehov

Sosiale
behov

Kroniske  
lidelser

Omsorg 
og pleie i 
hjemmet

Hjemme
hospital

Behov for nye IKT verktøy

Flere arenaer



Hovedmål:  
Brukere skal kunne bo hjemme og klare seg selv. De får støtte og 

oppmuntring fra en virtuell assistent til en helsefremmende livsstil – både 
mht daglige gjøremål og aktiviteter, kosthold og fysisk trening. 

• 3-årig prosjekt startet 2009 
• Pilot i 1 (2)land.
Partnere :
VUA Universitetet i Amsterdam institutt CAMeRA
VTT forsknings institutt Finland
Amsta Nederland Healthcare provider   
Hospital IT   Teknologi og SME

A2E2 – Adaptive Ambient Empowerment for 
Elderly

Åpen linje – et prosjekt for å forme fremtidens
hjemmetjenester 

Et OFU prosjekt støttet av Innovasjon Norge.   
Brukere skal kunne bo hjemme med støtte fra hjemmesykepleien og ny 
teknologi.  Et utvider faglig samarbeide mellom Lovisenberg sykehus 1 linje og 
Oslo kommune  2 linje representert ved 4 bydeler. 

3 - årig prosjekt startet 2009
Piloter i bydelene
Deltagere Lovisenberg Diakonale sykehus, Hospital IT, Oslo kommune.  



Tema

Nye samhandlingsformer

En digital formidlings- og  kommunikasjonsarena er et strategisk og viktig 
hjelpemiddel for  moderne og effektiv samhandling i helsesektoren.



Visjon 

Vi skal skape en ny arena for samhandling, informasjon og 
kommunikasjon mellom pasient, pårørende/frivillige og 
helse/omsorgssektor ved hjelp av ny teknologi.

En bedre hverdag







Pasientmedvirkning

Sensorikk

Dialog

Egenregistrering

Trening og 
egenmestring

Informasjon

Hospital IT deler sine produkter 
for pasientmedvirkning i 4 ulike 
segmenter

Pasientmedvirkning  vil  være et 
viktig ord innenfor helsesektoren 
i årene som kommer. Skal vi klare 
utfordringene som vil belaste 
helsevesenet i årene som 
kommer, må det settes et stort 
fokus på pasientmedvirkning



Dialog

Videokommunikasjon
SeeMe +

Åpne/ lukkede fora

SeeMe
Åpne/lukkede fora

IP-telefoni

E-mail

Egenregistrering

Serviceassistenten
(pasienten bestiller 

tjenester)

Hjemmetjeneste 
registrering

(Registrering av oppdrag 
etc) 

Meldingstjeneste
(varsel basert på sensor)

Registrering ved 
ankomst

(hos fastlege/sykehus)

Dialogassistenten
Pasienten registrerer 

smerteverdier, 
medisiner, ernæring osv

Informasjon

HealthGuide
(En klinisk 

samhandlingsarena)

HealthView +
(interaktive touch-

skjermer)

HealthView
(storskjerm)

HealthBrowser
(websider på pas.term)

Trening og 
egenmestring

HealthArena
(læring og 

mestringsarena med 
sensor og 

avatarteknologi)

Sensorikk

Fall, blodsukker, EKG,

Temperatur, brann/røyk, 
bevegelse

Produkter for pasientmedvirkning

Empowering the patient



Behov for elektronisk samhandling

Hjemmetjeneste

Missing link

Manglende verktøy

Pasienten
hjemme



Bruker

Kommune
Helsetjeneste/ 

Private 
aktører/
Hjelp24?

Hospital IT
Hjelp24

Synergier i samarbeidet Differensiator i 
forhold til 
konkurrentene

Større 
påvirkningskraft i 
markedet

Mer robust 
tjeneste

Økt kunnskap –
Økt forståelse



• Lovisenberg Diakonale Sykehus helsefaglig ansvarlig, OFU partner.

• 4 bydeler I Oslo. St Haugen, Gamle Oslo, Grunerløkka og Sagene. 

• 145 000 innbyggere med stort fremmedspråkelig representasjon!   

• Hospital IT  teknologi ansvarlig ,OFU partner.

Prosjektet Åpen Linje



Eksempel på Pasientens brukerflate  



Eksempel på Pleier brukerflate  





Eksempel på Pleier brukerflate  





Eksempel på Pleier brukerflate  







Eksempel på Pleier brukerflate  






	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Sammensatte brukerbehov
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	�Prosjektet Åpen Linje
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

