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Vår ambisjon:

Fremragende helsetjeneste

Strategiske mål:

• Vi skaper pasientenes helsetjeneste
• Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse

• Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell
• Vi er gode lagspillere



Ofte er god samhandling og koordinering en 
forutsetning for et godt resultat… 





Informasjonsrevolusjonen
14

Utsiktene til Bedre data og analyser

Source: Advisory Board interviews and analysis.

Driver #3: Informasjonsrevolusjonen

Gi pasientene
beslutningsstøtte og
eierskap til egen
helse

Empowerment

Tilpasse
behandling til
pasient spesifikk
informasjon

Persontilpasset
medisin

Tilgjengeliggjøring av
virksomhetsdata for 
analyse og oppfølging
av sykehusenes
effektivitet og
prestasjon

Virksomhetsstyring

Deling av
informasjon på tvers
av tjenestutøvere

Koordinerte tjenester

Bruk av
datamaskiner for å 
forhindre
menneskelige feil

Kvalitet og
pasientsikkerhet

Sikre oppdatert
kunnskapsbasert
praksis og
kvalitetssikring

Klinisk
beslutningsstøtte

Monitorering og
forebygging for å 
bedre helsetilstanden
til befolkningen

Populasjonsbasert
tjenesteytelse



Kommunale 
helsetjenester

Pleie og omsorgFastlege

Spesialist-
helsetjenesten

Én felles løsning med pasientens journal i sentrum

Pasienten skal ha en mer aktiv rolle selv til f.eks. egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen
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Kontormedarbeideren 2025 ?



Hva kommer

• Automatisering / kunstig intelligens

• Standardisering

• Spesialisering

• Krav til mer digital kompetanse

• Mer virksomhetsdata

• Pasienten og brukere tar over mer oppgaver

• , men fortsatt behov for kontormedarbeideren…



Hvordan forberede seg til 2025

• Vit hva som kommer – hva vil Helseplattformen bety? Hvordan kan vi 
forberede oss til det vi vet?

• Tenk offensivt – hvordan utnytte dagens kunnskap og teknologi

• Hva skjer i andre store organisasjoner?

• Hva skjer i andre land?

• Omstilling og endring som en del av hverdagen – er det ting vi kan 
foreslå å fjerne? Hvordan gjøre ting enklest mulig? Hvordan 
understøtte pasientbehandlingen på en best mulig måte?

• …og så kommer det noe vi ikke ser i dag, men som vi forbereder oss 
til!



Takk for meg!


