
Utvikling av digitale helsetjenester –
til det beste for innbyggerne på 
Helgeland! 





Master i digitale helsetjenester

• Video Master digitale helsetjenester

• UiT, Helgelandssykehuset HF og 17 kommuner på Helgeland forankret i 
regionrådene, har etablert et tett samarbeid med mål om å sikre et 
kompetanseløft innen digitale helsetjenester. 

• UiT tilbyr, i samarbeid med Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland en 
erfaringsbasert master i digitale helsetjenester.

• Utdanningen skal bidra til at helsetjenesten kan gripe mulighetsrommet som den 
digitale helserevolusjonen gir oss!

• Foto:Helgelandsykehuset

https://www.youtube.com/watch?v=SWvYsMU8UEc


Hvem er vi?

• Hilde Johansson, Fagutvikler AMK, 
Helgelandssykehuset 

• Hanne Falch Kristoffersen, leder RKK Ytre Helgeland

• Bjarte Reve, prosjektleder Rana Utvikling

• Elin Johansen, helseleder i Dønna kommune

• Silje Paulsen, rådgiver, Helgelandssykehuset 

• Ken G. Mathisen, Rådgiver velferdsteknologi, Rana 
kommune

• Monica Westvik Musum,rådgiver fagutvikling og 
innovasjon, Rana kommune

• Lill Tove Brattbakk, Lungesykepleier, 
Helgelandssykehuset

• UiT: 

• Gunnar Hartvigsen, professor 

• Andre Henriksen, universitetslektor

• Med flere! 
• Foto:UIT



Det første - først!

• Hva er digitale helsetjenester? 
• Hva betyr det for pasienter- kvalitet og 

tilgjengelighet? 
• Hva betyr det for samhandling og kompleksiteten 

i tjenesten? 
• Hvilken kompetanse trenger helsetjenesten for å 

lykkes med digitale helsetjenester? 
• Hvordan har kommunene og 

Helgelandssykehuset jobbet for å få dekket vårt 
kompetansebehov?  Eventyret om en master i 
digitale helsetjenester på Helgeland!

• Illustrasjon: KS

• Foto: Sturla Ditlefsen Helgelandssykehuset



Digitale helsetjenester- tjenesten kommer 
nærmere pasientene

• Kliniske IT- systemer 

• E-helse- løsninger og 
helseapplikasjoner  

•Digital hjemmeoppfølging

•Velferdsteknologi

• Spesialisthelsetjenester i hjemmet 

Illustrasjon: KS og HOD



Hva betyr digitale helsetjenester for pasientene?

• Støtter mestring av eget liv
•Optimal medisinsk behandling ut i fra retningslinjer og 

anbefalinger

• Tiltak kan settes i gang tidligere

• Sykdomsprogresjon kan utsettes, begrenses eller hindres

•Antall innleggelser og reinnleggelser reduseres

Pasienten får bedre livskvalitet



Konrad:

• Er 68 år, gift og bor i egen bolig

•Har diabetes, alvorlig hjertesvikt og KOLS

• Får ukentlige besøk av hjemmesykepleien 

•Vært innlagt mange ganger i sykehus 



Kort vei- men langt og utmattende pasientforløp 

Kl. 10: Konrad ringer legekontor pga. forverring

Kl. 10.30: Ambulansetransport- målinger og undersøkelser- kjører til fastlege

Kl. 11: Fastlege- Målinger, undersøker og spørsmål

Kl. 11.30: Innleggelse- ambulansetransport til sykehus

Kl. 12: Innskriving i sykehus. Nye målinger, prøver, undersøkelser og spørsmål.

Kl. 17: Konrad får pasientrom på medisinsk avdeling- målrettet behandling starter

Konrad har kjent på gradvis 
forverring av symptomer i 2-3 
dager

Konrad får samme spørsmål 
som hos fastlege. Blir sittende 
og liggende på «vent» pga. 
stort trykk av nye pasienter til 
innskriving

Kl. 17.30: Konrad er utslitt og sovner



Film- digital hjemmeoppfølging

https://www.youtube.com/watch?v=0fcRSbBtvuM

https://www.youtube.com/watch?v=0fcRSbBtvuM


Avstandsoppfølging 
pasienter med Obstruktiv

søvnapnesyndrom (OSAS ) 

Lungesykepleier Lill Tove Sengsdrag Brattbakk 



AirView avstandsoppfølging

• Ved nasjonalt anbud som var gjeldende fra 01.09.2016 leverte Resmed en CPAP med en 
programvare kalt; AirView som er et tilbud som man kunne avstandsavlese CPAP.

• Web-programvare som ikke trengte involvering av IKT.

✓ I 2019 et sertifikat som ble lastet inn på aktuell PC.

✓ 2021 2 trinns innlogging. Ingen sertifikat

• Apparat har da et innebygd mobilt modem som kunne aktiveres.

• Med denne programvaren kunne man som kliniker endre på innstillinger på pasientens 
CPAP som tidligere krevde at pasienten måtte komme til konsultasjon ved HS Mosjøen.

• Oppfølging av pas med OSAS gjørs kun ved HS Mosjøen og vi har hele Helgeland som 
nedslagsfelt.

• Pr 01.09.2016 var det en kostnad pr CPAP på 149 kr. årlig

✓ Vanskelig å «selge» dette inn til ledelsen.



• Pas fra Træna vil normalt måtte reise hjemmefra 06:09 med hurtigbåt for å nå buss i 
Sandnessjøen som ville være i Mosjøen 11:38. Retur 13:10 med buss/hurtigbåt og hjemme 
19:06.

✓ Kostnad ca 1300 kroner ( har pas ledsager ca dobbelt)

• Hvis en pas trenger tilrettelagt transport i form av taxibåt og taxi hele reisen kan det 
komme opp i en kostnad på ca 40-50.000 kroner pr pas som må til Mosjøen for en 
konsultasjon. 

• Pas fra Terråk som selv kjører vil få refundert 1.350 kroner. Må pas kjøres i taxi til en slik 
tur komme på i underkant av 10.000 kroner. 

• Med ca 1000 pasienter på CPAP som ville gi Helgelandssykehuset en utgift på 14 900 
kroner i utgift var det vanskelig å selge inn at dette var besparende for foretaket. 



Avstandsoppfølging 

• Februar 2019 ble AirView tilbudt gratis av leverandør til HS.

✓ Er pr i dag integrert i nasjonale anbud på CPAP/BiPaP.

• I 2018 hadde vi ca 1000 konsultasjoner og alle var fysiske

✓ I perioden 18.02.2018 til 01.09.2018 = 489 fysiske konsultasjoner

✓ I perioden 18.02.2019 til 01.09.2019 

✓349 avstand 

✓148 fysiske 

✓Ca 70% av konsultasjonene er telefoniske!

✓ Tallene for 2020 er noe redusert mtp Covid 19, men ligger rundt 65% .

✓ For 2021 ca 1500 har vi ca 75% av all konsultasjoner som avstandsoppfølging. 



• En stor nyvinning for Helgelandssykehuset

• Pasienter er kjempefornøyde

✓ Pasienter er imponert over teknologien

✓ Besparende for Helgelandssykehuset og pasientene

• Telefonkonsultasjon fungerer utmerket.

✓ Kan supplere med videokonsultasjon hvis utfordringer evt fysisk 
konsultasjon. 



Samhandling og kompleksitet 



Løpende kommunale oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere support 

på systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Lede og 

gjennomføre

opplæring

Vedlikeholde 

tildelingskriterier

Følg opp 

gevinster

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

tjenesteforløp og 

rutiner

Vurdere risiko og 

planlegge 

beredskap

Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker, sørge for respons, utrykning og evaluering

Henvise, kartlegge 

og tildele

Sørge for respons 

og utrykning

Gjøre tilpasninger 

og installere

Evaluere og 

avslutte tjeneste

IT-drift

Budsjettere

Oppgaver i tjenestemodellen



Kompetansebehovet – Hvorfor master i 
digitale helsetjenester?

«Dette studiet vil være unikt i 
både nasjonal og internasjonal 
sammenheng. 

Mens initiativet til etablering av 
nye studietilbud ofte er faglig (fra 
utdanningsinstitusjonen) eller 
politisk motivert, er dette 
studietilbudet et initiativ fra hele 
helsetjenesten på Helgeland»,

Professor Gunnar Hartvigsen, UiT
Photo by National Cancer Institute on Unsplash

https://unsplash.com/@nci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/health-care?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Behovet og mulighetsrommet

• Mål: Innbyggerne skal kunne bo lengre i egen bolig

• Digital hjemmeoppfølging og ulike velferdsteknologiske løsninger kan redusere behovet for 
institusjonstilbud.

• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023: Videreutvikling spesialisthelsetjenester i hjemmet. 

• Teknologiske fremskritt byr på nye, ressursbesparende og mer brukervennlige muligheter for å 
dekke behovene for helsetjenester (Meld. St. 14, 2020–2021). 

• Det ventes at man ikke vil ha tilgang på helsepersonell i tråd med den økende andelen eldre i 
befolkningen og deres behov for helsetjenester (Meld. St. 14, 2020–2021). 

• En av løsningene på denne utfordringen, er å benytte helseteknologi og e-helsesystemer i 
langt større grad enn i dag, både i forebygging, behandling og kontroller.

• Helsetjenesten trenger å heve kompetansen innen digitale helsetjenester for å kunne ta disse 
mulighetene i bruk på en klok måte til det beste for pasienter og brukere.

• Behov for å implementere ny teknologi og jobbe smartere for å sikre 
gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen også i fremtiden

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Photo by Hush Naidoo on Unsplash

https://unsplash.com/@nci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
/s/photos/health-tecnology?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@hush52?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
/s/photos/health-tecnology?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Hvorfor trenger vi et kompetanseløft innen 
digitale helsetjenester?

Utvikle kompetanse for å bidra til å iverksette, 
videreutvikle og sikre god kvalitet i digitale helsetjenester 
til det beste for pasientene.

Vi trenger:
• et felles språk og begrepsforståelse for å kunne samhandle om 

teknologiutvikling og implementering i helsevesenet.

• Kompetanse i grensesnittet teknologi og organisasjon/helsetjeneste er 
vesentlig. 

• «Bestillerkompetanse» er viktig for helsepersonell og andre i 
helsetjenesten.

• Teknologi, organisasjon, samhandling og endringsledelse i helsetjenesten.

• Foto: Photo by Riccardo Annandale on Unsplash

https://unsplash.com/@pavement_special?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/vision?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Finansiering fra Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse ☺

• Søknad vår 21. Tildelt 6,3 
millioner til realisering!

• Utvikling og pilotering av 
et fleksibelt, 
erfaringsbasert 
masterstudium i digitale 
helsetjenester ved UiT på 
Helgeland.

• Oppstart høsten 2022!



Master i digitale helsetjenester

• Fleksibel og understøtter livslang læring.

• Gjennomføres som et treårig nett- og 
samlingsbasert utdanningsprogram, med samlinger 
digitalt og flere steder på Helgeland. 

• Studenter kan ta enkeltemner eller ta en hel 
master, etter behov.

• Målgruppen for masterprogrammet er 
helsepersonell og andre ansatte innen 
helsesektoren som ønsker å øke sin kompetanse 
innen digitale  Helsetjenester. Minimum bachelor + 
2 år relevant erfaring.

• Foto: https://unsplash.com/@owenbeard



Problembasert læring

• Emner gjennomføres med problembasert 
læring (PBL) som pedagogisk modell.

• En pedagogisk tilnærming der studenter 
settes i grupper og får utlevert et konkret 
problem eller selv har identifisert et 
problem i sin yrkespraksis. Studentene skal i 
team, jobbe med forslag til 
løsning/tilnærming og gis veiledning.

• Case fra helsetjenesten

• Prosjektgruppen har hentet inn ekspertise 
fra Aalborg universitet, Europas fremste 
miljø innen PBL i utdanning. 

• Photo by charlesdeluvio on Unsplash

• Photo by Brooke Cagle on Unsplash

https://unsplash.com/@charlesdeluvio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/cooperation?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@brookecagle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/team-work?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Utdanningen skal bidra til: 

• Implementering av digital hjemmeoppfølging av pasienter 
• Videreutvikling av spesialisthelsetjenester i hjemmet.

• Identifisering, bestilling og implementering av velferdsteknologi i tråd 
med behovene i helsetjenestene. 

• Økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og bedre 
benyttelse av personell på tvers av tjenestenivå og kommunegrenser.

• En mer bærekraftig helsetjeneste slik at behovene dekkes når vi får en 
økende andel eldre i befolkningen. 

• Bedre og mer tilgjengelige tjenester av god kvalitet for pasienter og 
brukere, selv om tilgangen på helsepersonell blir mer krevende i årene 
fremover.

• Foto:Photo by Matt Noble on Unsplash

https://unsplash.com/@mcnoble?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/vision?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Takk for oss!

Kompetansesamarbeid sykehus og kommuner-
til det beste for pasientene!
Photo by Antonio Janeski on Unsplash

https://unsplash.com/@janesky?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/cooperation?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

