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Spørsmål fra deltakerne i dialogmøte 1 
 
I dette dokumentet besvares spørsmål som Sykehuset Østfold mottok i forbindelse med 
markedsdialog for innovasjonspartnerskapsprosjektet «Nyskapende pasientforløp» 
 
 
 

Spørsmål Svar 
 

Vil Sykehuset Østfold ta initiativ 
til leverandørsamarbeid som de 
ser ville være fordelaktige? 

Sykehuset Østfold vil ikke aktivt koble konkrete 
leverandører sammen, men oppfordrer leverandører i 
markedsdialogen til å danne nettverk med mulige 
samarbeidspartnere. Norway Health Tech vil legge 
opp til et arrangement for match-making i juli 2018. 
 

Hvor mye spissing i forhold til et 
totalforløp er tenkt? 
 

Akkurat nå jobber vi med hele forløpet, men det kan 
tenkes at det vil bli aktuelt å rette fokus på en del av 
et forløp. 
 

Hva med teknologi som finnes i 
dag?  
 

Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre 
og samarbeidsmodell der offentlig aktør og private 
aktører samarbeider om å utvikle løsninger som ikke 
finnes i markedet fra før, men kan gjerne være basert 
på eksisterende løsning i ny kombinasjon. (eventuelt 
videreutvikle eksisterende løsninger).  
 

Er det aktuelt å tenke løsninger 
for andre sykdomsgrupper enn 
kreft? 
 

I dette prosjektet benytter vi kreft som case, men det 
er en ambisjon og et ønske om at løsningen skal være 
gjenbrukbar for andre sykdomsgrupper. 
 

Det snakkes mye om når 
pasienten er «hjemme», men for 
lite om fastlegen involvering og 
bidrag. Hvordan vil dere gripe fatt 
i dette? 
 

Representanter fra fastleger har vært involvert i fase 1 
(behovsavklaring). Det vil være viktig å ha med 
fastlegene i det videre arbeidet når hva som skal 
utvikles, blir klarere. Prosjektet ønsker at løsninger 
som utvikles, skal komme alle aktører i et kreftforløp 
til gode. Det vil fokuseres spesielt på løsninger for 
pasient, pårørende og aktører i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. 
 

Hva betyr dette for det videre 
arbeidet at en del sentrale 
leverandører ikke er til stede i 
markedsdialogen, så lenge disse 

Markedsdialogen er åpen for alle som har interesse og 
anledning. Det som skjer her deles åpent. Man må 
ikke være representert i markedsdialogen for å kunne 
delta i konkurransen.  

http://www.sykehuset-ostfold.no/


 
systemene er en del av bildet? 
 

 

Vil det fokuseres mer på 
barn/ungdom enn det som det ble 
gitt uttrykk for i dialogmøte 1? 
 

Løsninger som utvikles, kan absolutt være for barn og 
unge. 

Pågående løp med Dignio i SØ, 
skal dette fortsette og skal IP 
supplere eller erstatte? 
 

Sykehuset Østfold har hatt et samarbeid med Dignio 
om utprøving av avstandsoppfølging av 
kreftpasienter. Endelig behovsbeskrivelse vil komme 
frem av konkurransegrunnlaget når konkurransen 
kunngjøres. Dignio vil da kunne delta i konkurransen 
om innovasjonspartnerskap på samme måte som 
øvrige leverandører. 
 

Bruker SØ Cisco meeting app via 
Norsk Helsenett? 
 

Ja 

Er kjernejournal knyttet til noen 
av SØ’s systemer? 
 

Kjernejournal og Dips er adskilte systemer med hver 
sine journaler – ingen integrasjon mellom dem. Det er 
mulig å gjøre en spørring fra Kjernejournal til Dips i 
den forstand at ikonet i Dips viser om det finnes noe i 
Kjernejournal eller ikke.  
 

Kan man få kopi av materiell om 
innovasjonsrom og personas? 

Dette finnes tilgjengelig på prosjektets nettside under 
Invitasjon til næringslivet - markedsdialog. 
 

Hva slags (sett med) målinger er 
sykehuset mest interessert i å 
hente fra pasienten i hjemmet? 
 

Når det gjelder målinger, er det spesielt interessant i 
første omgang å vite: 

 pasients vekt 

 temperatur 

 blodtrykk 

 puls 

 HB 
 Leukocytter med differansialtelling 

 Blodplater 
 kreatinin 
 CRP 
 Allmenntilstand, mestring og selvfølelse 
 Grad av bivirkninger som kvalme, prikkinger og 

smerter 
 
Når løsningen skal breddes til andre sykdomsgrupper, 
er det også andre typer målinger/parametre som må 
inkluderes. 

            
  
  
 
 


