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Velkommen til 
Markedsdialog

«Sikker prøvetaking og analyse 
i hjemmet utført av pasient» i 
Sykehuset Østfold HF



Sykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner til å 

inngå innovasjonspartnerskap med private 

næringslivsaktører for å utvikle innovative løsninger 

som skal bidra til realisering av helhetlige tjenester for 

prøvetaking og analyse i hjemmet som en naturlig del 

av en trygg og god hjemmeoppfølging



SAMMEN SKAPER VI FREMTIDENS 
HELSETJENESTE!
Sykehuset Østfold inviterer private leverandører til å inngå 
innovasjonspartnerskap for å utvikle  fremtidsrettede 
løsninger/tjenester som gjør det mulig for pasienter å ta 
blodprøver hjemme med tilhørende analyse og overføring av 
resultater til sykehuset – som en naturlig del av trygg 
hjemmeoppfølging.

”
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Hensikten med dialogmøtet

• Presentere vårt behov og våre foreløpige
problemstillinger

• Få innspill på behov og problemstillinger

• Få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle
utfordringer i prosjektet

• Avklare innovasjonsrom og -potensial

• Legge til rette for nettverksbygging

• Innspill blir brukt i utarbeidelsen av
konkurransegrunnlaget med endelig behovs- og
kravspesifikasjon



Start Aktivitet Varighet

9:00 Ankomst, mingling og kaffe 30

9:30 Velkommen 10

9:40 Introduksjon av SØ 15

9:55 Kort om innovasjonspartnerskap 15

10:10 Bli kjent og icebreaker 10

10:20 Presentasjon av behov 30

10:50 Pause 15

11:05 Gruppediskusjon 30

11:35 Lunsj 45

12:20 Introduksjon til stasjoner 5

12:25 Mingling og dialog ved temastasjoner 25

12:50 Mingling og dialog ved temastasjoner 20

13:10 Pause 10

13:20 Mingling og dialog ved temastasjoner 25

13:45 Mingling og dialog ved temastasjoner 20

14:05 Deling i plenum - oppsummering temastasjoner 30

14:35 Gruppediskusjon 30

15:05 Veien videre og takk for i dag 10

Agenda



Sykehuset Østfold - teknologi og digitalisering
Helge Stene-Johansen
Direktør Fag og Utvikling



bygg
psykiatri og somatikk

teknologi
organisering utstyr

arbeidsprosesser
innovasjon

omstilling

• Ca. 450 000 konsultasjoner pr. år
• Ca. 5000 medarbeidere
• 6,1 milliarder (budsjett 2017)
• To-struktur-modell
• 2015: Innflytting i  nytt sykehus

Sykehuset Østfold



FREDRIKSTAD 2014

Bilder fra Sykehuset Østfold Fredrikstad



KALNES 2015

Bilder fra Sykehuset Østfold Kalnes



Samhandling 
internt og 
eksternt

Mest mulig 
verdiskapning 
for pasienten

Pasientforløp

Tverrfaglighet
Fagutvikling, 
forskning og 
innovasjon 

Integrasjon 
psykiatri, 

somatikk og TSB

IKT, logistikk og 
materialflyt

Teknologisk og 
medisinsk 
utvikling

Kvalitet

Effektivitet

GRUNNKONSEPT
Kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet 
gjennom pasientforløp



Fag Utstyr og ny 
teknologi

Bygg

Menneske og teknologi
- Et nødvendig samspill



NYTT SYKEHUS – NY TEKNOLOGI



VIKTIGE KLINISKE KJERNESTYSTEMER

1 Elektronisk pasientjournal – DIPS

2 Elektronisk kurve - MetaVision

3

4

5

6

Ressurs og prosesstyringssystem - IMATIS

LAB system - LVMS

RIS/PACS -Sectra

DMS - Sectra

7 CMS – Chemotherapy Management System



METAVISION
- Elektronisk verifikasjon av rett 
legemiddel og rett dose til rett pasient



LABSYSTEM - LVMS
• Felles LABDATA-system i Helse Sør-Øst

• Samordner laboratoriedisiplinene med et felles 
prøvemottak

• Økt fleksibilitet for organisering av laboratoriefagene 

• Økt pasientsikkerhet

• Interaktiv henvisning og rekvirering av laboratorieprøver 
og radiologiske undersøkelser (IHR)



Informasjon, oversikt og tverrfaglig samarbeid

«Fra tusj til touch»

Ny teknologi - endrede arbeidsprosesser

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj43Le7kunhAhUmwqYKHUOsDtIQjRx6BAgBEAU&url=http://intromat.no/client-item/imatis/&psig=AOvVaw0VHNFquojeB6yEAU7lfcvY&ust=1556209544538683


OVERSIKT OG LOGISTIKK, 
DATA I SANNTID



Sanntidsinformasjon der du trenger det

Mobile løsninger

Fra en personlig “dings” til et rollebasert arbeidsverktøy

Smarttelefon

Stor effektivisering av kommunikasjon



FORTID FRAMTID

Operasjons-
stue

Sengeposter

Poliklinikk

Operasjons-
stue

Poliklinikk og 
dagbehandling

Sengeposter
Hjemmet



Teknologiske endringer i samfunnet reflekteres 

inn i helsesektoren – svært forsinket… 

Nytt sykehus i Østfold skal bli best 
i Europa på tjenesteinnovasjon

Tidl. adm. direktør Just Ebbesen april 2011

1

2

3

4

5

Flytte arbeidsprosessene 
nærmere pasienten 

Bruk av kommersielt 
tilgjengelig teknologi

Forenkling av 
arbeidsprosesser

Den mobile 
medarbeideren

Tilgjengelig informasjon

”



Demografiske endringer legger et 
stort press på helse- og 
omsorgstjenesten 



Pasientens helsetjeneste

«Pasienten skal settes i stand til 
å medvirke og delta aktivt»

• Persontilpassede medisiner

• Selvbetjening

• Tilgang til helseopplysninger

• Behandlingsforløp

• «Vi gjør det selv» – diagnostikk og 
behandling
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Teknologiske endringer i samfunnet reflekteres 

inn i helsesektoren – svært forsinket… 

Selvbetjeningsløsninger

Mobile løsninger og 

applikasjoner

Kunstig intelligens

Teknologiske endringer i 
samfunnet reflekteres inn i 
helsesektoren – svært forsinket… 



PÅGÅENDE INNOVASJONSPARTNERSKAP MED DIFFIA
Utvikling av digital tjeneste for avstandsoppfølging



Sykehuset Østfold er et av sykehusene i Europa som har kommet lengst i å ta i bruk 
moderne teknologi for å styrke pasientbehandlingen”



Innovasjonspartnerskap 
- en prosedyre og en måte å 
skape noe sammen på

Riche Vestby, innovasjonspådriver helse og omsorg

22. januar 2020



Kjøp

Innovasjons-

partnerskap

Innovasjons-

partnerskap

Behovskartlegging, 

brukerinvolvering, planlegging

Dialog med virksomheter 

og eksperter

Konkurranseutlysning

Tilbud Tilbud Tilbud

Forhandlinger med tilbydere

Etablere innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap

• Ny anskaffelsesprosedyre 

• Fem faser

• Utvikling og kjøp i en og 
samme kontrakt

• Utvikler løsninger sammen

• Leverandører konkurrerer om 
innovasjonspartnerskapene

Mer om prosedyren: 
https://www.difi.no/opplaeringstilbud/nett-tv-og-

presentasjoner/542018-seminarwebinar-om-

innovasjonspartnerskap

En 

kontrakt

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/nett-tv-og-presentasjoner/542018-seminarwebinar-om-innovasjonspartnerskap


Hvilke problemstillinger 
egner seg?

• Ambisiøs innovasjonshøyde – uløst 
problem

• Relevant for mange

• Løsningen kan utvikles i samspill med 
leverandørmarkedet

• Stort økonomisk og velferdsmessig 
potensiale – samfunnseffekt

• Løsningen eksisterer ikke på 
markedet i dag

• Løsningen kan kjøpes i etterkant



Behovskartlegging

FORMÅL: 

Avdekke hvilke behov en løsning skal 
dekke, samt å få en dypere forståelse 
av problemområdet

Skape eierskap – få opp et felles bilde 
på utfordringene



Målet med de to første fasene er å konkretisere et 
behov som er verdt å løse sammen med 
næringslivet

• Teste hypoteser, sammen

• Få friske øyne inn tidlig slik at man ikke låser 
seg til ei tenkt løsning

Både behovsfasen og 
markedsdialogen handler 
om behovet



FORMÅL: 

Involvere potensielle private samarbeidspartnere i 

avklaring av innovasjonspotensiale og en første 

idéutvikling

• Presentere og teste problemstilling og 

presentasjon av behov og ønsker

• Dialog om nåværende løsninger og muligheter

• Idéutvikling og nettverksbygging

• Dialog om forutsetninger for løsningsutvikling-

og implementering 

Markedsdialogen



”Vær nysgjerrig! 

Still spørsmål for å forstå behovet. 

Bidra aktivt med perspektiver og innspill. 

Søk partnere.

Sett deg inn i kompleksiteten. 



innovativeanskaffelser.no



Bli kjent

Fortell

1. Hva heter du?
2. Hvor arbeider du?
3. Hvorfor er du her i dag?

4. Hvis du skulle konkurrert i OL i Tokyo i sommer, 
hvilken gren ville det vært i?

10 minutter



Behovet
Anne Kathrine Palacios
Avdelingssjef, Senter for laboratoriemedisin



«SIKKER PRØVETAKING OG 
ANALYSE I HJEMMET UTFØRT 

AV PASIENTEN»
Innovasjonspartnerskap 

ved Sykehuset Østfold HF
Foto: Shutterstock



Bakgrunn

Den norske helsetjenesten står overfor betydelige kapasitetsutfordringer med 
et økende antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, og samtidig 
en redusert tilgang på helsepersonell. Dette krever trygge, innovative 
alternativer til hvordan oppgavene i helsetjenesten kan utføres. 

For å møte disse utfordringene tilbys enkelte pasientgrupper medisinsk 
avstandsoppfølging, der pasienten kan følges opp i eget hjem ved å ta i bruk 
tilrettelagt teknologi. Et område som derimot er lite utforsket når det gjelder 
hjemmeoppfølging, er prøvetaking og tilhørende analyse utført av pasienten 
selv hjemme (utenfor sykehus/institusjon). 

Prøvetaking og -analyse er en svært sentral del av medisinsk utredning og 
behandling, gir viktig informasjon om pasientens helsetilstand og bestemmer 
videre oppfølging/behandling. I dag må pasientene komme til 
sykehus/institusjon med laboratorium for å ta prøver som kan innebære mange 
sykehusbesøk, mye tid til reising til/fra sykehuset, venting og 
telefonhenvendelser til en presset helsetjeneste. 



Trygghet

Sykehuset Østfold har behov for 
fremtidsrettede og kvalitetssikrede produkter
som på en sikker måte gjør det mulig:

1. For utvalgte pasienter selv å ta blodprøver
hjemme med tilhørende analyse

2. At resultatene blir overført til sykehuset
som kan følge opp pasienten

BEHOV
Opplæring

Integrasjon

Systemet rundt 
tjenesten

Inklusjon

Sikkerhet

Kommunikasjon

Offboarding



Å flytte deler av prøvetakingen fra sykehus til pasienten hjemme
innehar et stort innovasjonspotensial både på produkt-, tjeneste-
og organisasjonsnivå, men vil også kreve et utstrakt offentlig-privat
samarbeid.

Sykehuset i Østfold har identifisert problemstillinger og
utfordringer som oppstår når prøvetaking og analyse skal foregå
utenfor sykehuset og uten helsefaglig personell tilstede. Disse
ønsker vi å drøfte med markedet for å utvide forståelse for 
muligheter og rammebetingelser knyttet til behovet. 

Blant annet må vi forstå utfordringer og sammenhenger mellom
pasienter, helsepersonell, utstyr og informasjon/data som skal
utveksles mellom disse. 

Prøvetaking i eget hjem



Stort gevinstpotensial på individ- og systemnivå

HVORFOR TA BLODPRØVER 
HJEMME?

• Skape trygghet og mestring i å håndtere egen sykdom

• Tidlig avdekke forverring av sykdom og sette i gang tiltak for 
å forhindre ytterligere forverring

• Forkorte, forhindre eller utsette legebesøk eller 
sykehusinnleggelser

• Bedre helse og bedre opplevelse for pasientene og samlet 
sett redusert ressursbruk og kostnader for helsetjenesten

Tro på verdien
av egeninnsats

Trygghet



RIVENDE TEKNOLOGISK UTVIKLING

1940-1965

• Forventet 
levealder: 45 år

• Storforbruker av 
helsetjenester

1990 frem til nå:

Diabetesomsorg – et eksempel på medisinsk revolusjon

• Økt forventet 
levealder, mestring 
og selvstendighet

• Mindre forbruk av  
helsetjenester

1965 - 1990

Foto: Diabetes.no og apotek1.no
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Brukerreisen



Eksempel på Dagens brukerreise

Utskriving

Pasienten skrives ut med 

behandlingsplan med jevnlig 

oppfølging og prøvetaking på 

sykehus/fastlege/helsehus

I hjemmet
Hjemmefra følger pasient 
behandlingsplan men lurer mye 
på hva den daglige formen tillater

“Er jeg frisk nok til å 
ta imot barnabarna 
mon tro?”

Oppfølging
Pasient skal jevnlig på 
sykehuset for oppfølging 
og prøvetaking. 

“Der går hele 
dagen min!”

“Jeg føler meg 
ordentlig dårlig, 
men det 2 uker til 
jeg skal inn i igjen”

Endring i sykdomsbildet
Pasienten får en endring i 
sykdomsbildet og er usikker på 
om det er ille nok til å kontakte 
helsepersonell. Pårørende synes 
det er vanskelig å vurdere.

Innleggelse
Innen neste oppfølging er 
tilstanden forverret og 
pasienten blir innlagt 

“Jeg burde ha sagt 
ifra tidligere”



Eksempel på Ønsket brukerreise

Onboarding/inklusjon
Pasienten vurderes til 
hjemmeoppfølging og gjennomgår 
samtale om motivasjon og ønsker. 
Helsepersonell  på sykehus
viser introduksjonsmateriell og 

forklarer hvordan dette kan gi 
pasienten verdi

● Vurdering og samtale
● Introduksjonsmateriell
● Gode rutiner og systemer for 

“onboarding”

Ta prøver
Pasient utfører målinger hjemme 
og mottar bekreftelse på at prøve 
er utført og mottatt av 
helsepersonell

● Godt og intuitivt grensesnitt på 
device

● Bekreftelse på utført måling
● Oppmuntrende og motiverende 

ordlyd / tone of voice på device 

Hva tenker du om at du 
skal hjem igjen nå da?

Få svar på prøver
Prøvesvar og oppfølging blir vurdert 
av personell på sykehuset, og vil gi 
mulighet for å reagere raskere på 
endringer.

● Tydelige svar til pasient
● Proaktiv behandling
● Bekreftelse på videre prosess 

Offboarding
Etablerte rutiner for å avslutte 
oppfølging og innlevering av 
utstyr

Komme i gang
Pasienten og pårørende mottar 
opplæring og praktisk trening på 
sykehuset før pasient skrives ut 
med kursbevis. Pasient får aktuelt 
utstyr samme dag.

● God trening og opplæring 
inkluderer pårørende

● Kursbevis utstedes
● Utstyr blir levert til pasient
● Utstyr plugges inn og er klart til 

bruk

“Nå er behandlingen din 
ferdig, hvordan synes du 
det har gått?”

“Veldig bra!
Det har gitt mye 
mestring og forståelse 
for helsen min.”



Motta

Levere

Opplæring

Støtte

Ta 

prøve
Tilbakemelding Kalibrer

e
Returnere

GjenoppretteSystemoppdateringVurder

e

Monitorere

Analysere

Dele

Sortere



Pasientgrupper



Gudrun (79) 
har kreft 

Randi (61) har 
hjertesvikt 

Johannes (50) 
har leversvikt

Har fått kreft som lurer på 
om hun er frisk nok til å delta 
på sosiale aktiviteter

Har behov for å kjenne 
sykdommen godt slik at hun kan ta 
riktige hensyn for å leve med 
sykdommen.

Ønsker ikke å bruke all sin 
energi på sykehusbesøk.   

Foreldre til Linus 
(8) som har 
leukemi 
Trenger å føle de forstår 
sykdomsbilde til barnet og 
gjøre riktige valg, eks. om 
barnet kan være sammen 
med andre barn.

Mange ulike potensielle brukere

Prøvetaking i eget hjem kan være til nytte for mange ulike 
pasientgrupper. Dette kan være pasienter som regelmessig må til 
sykehus for blodprøvetaking, eller pasienter som er avhengig av tett 
oppfølging over en kortere periode. 



LINUS, 8 år
Blodkreft (poliklinisk oppfølging)

2,5 års behandling med cellegift – ofte sykehuskontakt og 
polikliniske konsultasjoner for å ta prøver

GEVINSTER OG MULIGHETER

• Komme hjem tidligere
• Delta i aktiviteter (skole, sosial omgang osv.)
• Mindre smittefare
• Få mer egenkontroll og mestring

• Besparelser og ressursutnyttelse for helsetjenesten

Foto: lommelegen.no
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RANDI, 61 år
Hjertesvikt (døgnbehandling)

Hyppige innleggelser/sykehuskontakt (ca. hver uke) og 
reinnleggelser

GEVINSTER OG MULIGHETER

• Få mer egenkontroll og mestring
• Komme hjem tidligere – hindre innleggelser
• Opprettholde hverdagslige aktiviteter

• Besparelser og ressursutnyttelse for helsetjenesten



Sykehuset Østfold har utført en intern 
behovskartlegging, der helsepersonell og
ledelse er blitt spurt om å gi svar på
følgende spørsmål:

1. Hvilke pasientgruppe hos deg
kunne dette vært relevant for?

2. Hvilke analyser hadde det vært
relevant for denne pasientgruppen?

Intern Behovskartlegging

Antall prøver 

Hvilke prøver de ulike avdelingene tar



Prøve Diff Hb LPK TPK CRP Kreat ASAT ALAT Na K GT Alb afos Bili BNP HbA1c
Gluko
se

Urinst
ix INR

Antall 9 8 7 7 7 5 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Resultat fra intern behovskartlegging



Funn fra samtaler med pasienter, 
pårørende og personell fra 
Sykehuset Østfold HF og 
Sykehuspartner

“Jeg vil fylle dagene mine 
med andre ting enn helse”

Hjertesyk pasient



Inklusjon

Opplæring

BrukervennligIntegrasjon
Kommunikasjon

Sikkerhet Systemet rundt 
tjenesten

Offboarding

Trygghet

Hovedkriterier For produkt og tjeneste



For å sikre at rette pasienter velges til å utføre prøvetaking i hjemmet må vi 
forstå hvilke forutsetninger som er sentrale. Pasienter bør ha en viss 
modenhet i sykdommen sin, forstå sykdommen og hvilke signaler man bør 
være obs på. Pasientene som velges ut må være i stand til å håndtere 
apparatet, og forstå tilbakemeldingene det gir. 

Slik lykkes vi
• Gi felles forståelse og evne til å vurdere pasienters egnethet
• Framsnakke tilbudet
• Involvere pasienten i besluttninger
• Etablere rutiner blant helsepersonell og systemer for “onboarding” og 

oppfølging

Inklusjon
For at pasienten skal føle seg trygg og ivaretatt er det viktig at 
det etableres god dialog rundt tjenesten og vurderes hvorvidt 
pasienten er en egnet kandidat til å ta prøver på egenhånd.  

“Nå har jeg kommet til det 
punktet hvor jeg har “landet” 

etter at sykdommen ble 
oppdaget”



For å skape trygge pasienter og pårørende må opplæringen vektlegge praktisk 
gjennomføring av prøvetaking, forståelse for verdier, sammenheng mellom 
egen sykdom, endring i verdier og hvordan man skal handle deretter. 
Overgangen fra sykehus til hjem kan være sårbar. God oppfølging og følelsen 
av nærhet til helsepersonell kan lette dette. 

Slik lykkes vi
• Gjennomføre trening på prøvetaking på sykehuset, med både pasient 

og pårørende
• Utvikle godt informasjonsmateriell i ulike kanaler (brosjyre, digitalt, 

telefontjeneste og på sykehus)
• Gjøre målinger/verdier, grenseverdier og referanseområder forståelig 

og håndterbart for pasient og pårørende
• Avdekke hvilken kunnskap pasientene må ha, og hva de ikke trenger å 

vite. 

Opplæring og trening
Riktig opplæring og praktisk trening før avreise fra sykehuset vil 
være avgjørende for pasientens evne til å utføre prøvetaking på 
egenhånd. Opplæring av pårørende vil også kunne øke adopsjon 
og trygghet, samt redusere feil.

“Jeg hadde nok ønsket å få  
hjelp i starten fra noen som 

kunne følge med på meg”



Dersom pasienter skal gjennomføre prøvetaking i hjemmet selv stiller det noen 
krav til produktet. Produktet må kreve minst mulig håndtering av bruker, og 
minimere risiko for feilhåndtering, samt gi positiv bekreftelse på at prøve er 
gjennomført riktig. Tilbakemeldingene på målingene må være enkle å forstå, og 
å aggere på, dersom det er nødvendig. Produktet må gi opplevelsen av at 
pasient har sykehuset i ryggen

Slik lykkes vi

• Utvikle et intuitivt brukergrensesnitt
• Utvikle et produkt som er liten i størrelse (mulig å ta med seg på reise) og 

støysvakt
• Sikre minimalt manuelt vedlikehold og kalibrering
• Bekrefte at måling er utført og delt med sykehus
• Gi pasient opplevelse av tilknytning til sykehuset
• Utvikle et produkt som krever liten mengde blod
• Sikre varsling ved verdi utenfor grenseverdi
• Gi tilpasset info til pasient/sykdom

Brukervennlig
En tjeneste og et device som er utviklet spesielt for pasienter 
med fokus på deres behov og kapasitet vil kunne sikre høy 
adopsjon og redusere feil forbundet med prøvetaking

“Pasientene ønsker å vite 
om de er frisk nok til å 

treffe andre”



Sykehusets sentrale systemer for tjenesten er nåværende løsning for digitalt 
journalsystem (DIPS) og måling/analyse (Lab). For å kunne implementere 
tjenesten, samt motta og håndtere målinger, er det avgjørende at tjenesten 
samsnakker med disse. Samsnakking med eksisterende systemer gir bedre 
dokumentasjon og arbeidsflyt for helsepersonell på sykehus og økt 
pasientsikkerhet. 

Slik lykkes vi  
• Sikre tett samspill med Sykehuspartner, som sykehusets IKT-

leverandør, for å sikre god integrasjon
• Bruke APIer som eksisterende system er satt opp for. 

Integrasjon
Sykehuset har systemer i dag som det er avgjørende at 
tjenesten/enheten integreres med.  Løsningen hjemme hos 
pasienten skal kunne sende resultatene fra hjemmemålingene til 
eksisterende, relevante systemer på sykehuset.

“Det kan ikke bli et nytt 
system. Det må snakke 
med de vi bruker i dag”



Sykehusets evne til å ta i nyttiggjøre seg dataene og enes om nytten av 
produktet er avgjørende for å ta det i bruk. Det vil kreve nye interne 
prosedyrer, slik at raske endringer fanges opp og håndteres. 

Slik lykkes vi

• Etablere prosedyrer for helsepersonell 
• Ivareta overvåkning av utstyr for å sikre god kvalitet på 

prøveresultatene
• Trygge helsepersonell på produktet
• Etablere alarm og prosedyrer ved overskridelser eller uteblitt prøve
• Avdekke hvilken nøyaktighetsgrad på målinger som er avgjørende
• Definere ønsket målefrekvens 
• Tilrettelegge for automatisk bestilling av f.eks. reagenser
• Sikre god brukerstøtte

Systemet rundt tjenesten
For at tjenesten og utstyret skal bidra til bedre bruk av tid og 
ressurser på sykehuset, er det avgjørende at det utarbeides et 
system for sykehuset. 

“Dette kan gi mulighet til å 
forutse og endre dose eller 

tilpasse behandling etter 
pasientens tilstand”



For alle involverte parter er datasikkerhet viktig. Pasienter og helsepersonell 
må oppleve at de kan stole på at håndtering foregår på sikkert vis. Sikkerhet 
må også ivaretas i neste ledd - mellom data og helsetjenesten.

Slik lykkes vi
• Ivareta GDPR-krav
• Klare å utveksle data mellom helsetjenesten og privatpersoner på en 

sikker måte
• Sikre at involverte i tjeneste må kunne stole på målingene
• Redusere feilkilder

Sikkerhet
Pasientens helse avhenger av sikker og rask forbindelse mellom 
sykehus og hjem. Med mye sensitive data vil det være en høy 
prioritet å både ivareta informasjonssikkerhet og personvern.

“Utfordringene blir å få et 
apparat som kan melde 

svarene over nett, og 
samtidig ivaretar GDPR”



Pasienten og pårørende må føle seg like godt ivaretatt med 
hjemmeoppfølging som om de hadde vært på sykehuset, og at de kan komme 
i kontakt med helsepersonell som forstår deres målinger og sykdomsbilde. 

Slik lykkes vi
• Sørge for god informasjon med “ofte stilte spørsmål
• Tilby flere kontaktkanaler, telefon, tekst/manual, digital.
• Ha tilgjengelig helsepersonell på ulike kanaler

Kommunikasjon og kontakt
I utformingen av tjenesten er det viktig å designe for 
tilgjengelighet og ivaretakelse. Pasienter trenger støtte til å ta 
gode beslutninger.

“Jeg må føle meg trygg på at 
apparatet måler som det skal”



Slik lykkes vi
• Etablere gode rutiner for å avslutte egenmålingen
• Sikre evaluering og tilbakemelding fra pasient

Offboarding
- Avslutte prøvetaking hjemme.

Det er viktig med en god og tydelig avslutning på 
behandlingsforløp og hjemmeoppfølging. 



Trygghet

Sykehuset Østfold har behov for 
fremtidsrettede og kvalitetssikrede produkter 
som på en sikker måte gjør det mulig:

1. For utvalgte pasienter selv å ta blodprøver 
hjemme med tilhørende analyse

1. At resultatene blir overført til sykehuset 
som kan følge opp pasienten

BEHOV Opplæring

Integrasjon

Systemet rundt 
tjenesten

Inklusjon

Sikkerhet

Kommunikasjon

Offboarding



Vi trenger innspill fra dere!



Pause
15 min fram til 11.05 



Gruppediskusjon

Vi ønsker å bli kjent med hvilke tanker dere har gjort dere om 
temaet før dere kom i hit i dag

1. Bruk 5 minutter alene på å besvare spørsmålene på postits:

Hva finnes i dagens marked?

Hvilke muligheter ser dere?

Hvilke utfordringer ser dere?

Hva trenger vi å vite om temaet?

2. Diskuter spørsmålene på bordet

3. Noter ned eller fest post-its på arket

30 minutter



Lunsj
45 min fram til 12.20



Temastasjoner

TEMASTASJON 1

Brukervennlighet

TEMASTASJON 2

Utvikling og mulighetsrom

TEMASTASJON 3

Drift
(system, sikkerhet, personvern og 
overvåking)

TEMASTASJON 4

Brukerbehov

20 min per bord

• SYKEHUSET ØSTFOLD GJENNOMGÅR PROBLEMSTILLINGENE

• LEVERANDØRENE TAR MED SINE SPØRSMÅL FRA GRUPPEDISKUSJONEN
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Pause
10 min fram til 13.20
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Temastasjoner

TEMASTASJON 1

Brukervennlighet

TEMASTASJON 2

Utvikling og mulighetsrom

TEMASTASJON 3

Drift
(system, sikkerhet, personvern og 
overvåking)

TEMASTASJON 4

Brukerbehov

20 min per bord

• SYKEHUSET ØSTFOLD GJENNOMGÅR PROBLEMSTILLINGENE

• LEVERANDØRENE TAR MED SINE SPØRSMÅL FRA GRUPPEDISKUSJONEN



Deling i plenum - oppsummering temastasjoner

TEMASTASJON 1

Brukervennlighet

TEMASTASJON 2

Utvikling og mulighetsrom

TEMASTASJON 3

Drift
(system, sikkerhet, personvern og 
overvåking)

TEMASTASJON 4

Brukerbehov



Gruppediskusjon

Vi vil gjerne vite deres beste råd på veien videre

Diskuter på bordene og fyll ut

• Hva er suksresskriterier for å lykkes?

• Hva må prosjektet vite mer om?

30 minutter

Avklaring og tydelige forvetninger til roller, slik at...



Veien videre



VEIEN VIDERE

• Takk for innspill! 

• PwC utarbeider en sluttrapport som publiseres på 
prosjektets nettside: https://sykehuset-
ostfold.no/helsefaglig/innovasjon/innovasjonspartnerskap
/sikker-provetaking-og-analyse-i-hjemmet-utfort-av-
pasient

• Spørsmål og svar publiseres på prosjektets nettside

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/innovasjon/innovasjonspartnerskap/sikker-provetaking-og-analyse-i-hjemmet-utfort-av-pasient


TENTATIVT VEIKART



Takk for i dag!


