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Anerkjent for tilbud innen 

• geriatri

• lindrende behandling

Haraldsplass Diakonale Sykehus

• Lokalsykehus for 145.000 

innbyggere i Nordhordland 

og Bergen 

• Bergenhus

• Åsane

• Arna

• Alle kommunene i 

Nordhordland

• Gulen

• Spesielt dyktige på avansert 

kne-, skulder- og protesekirurgi, 

urologi, tykktarmskreft og brokk. 

Konkurransedyktig 

døgntilbud innen 

• laboratorie- og

• røntgentjenester

100.000 

brukere i 

året



Hvordan vil fremtiden se ut?

- vi blir flere og eldre

Utviklingstrekk

• Lever vi friskere 

lengre eller lever vi 

med sykdommer 

lengre?

• Demens

• Eldre bygger egen 

helsekompetanse





Avvik mellom hva som bevilges 

til helse og hva befolkningen 

forventer av behandling

Avvik mellom hva som er mulig i medisinen 

og hva befolkningen forventer av behandling

Budsjett

Dilemma



Muligheter

Tjenester på nett

Tjenester på via apper på smarttelefoner 



Den eldre pasienten 
i en digital verden



• Ivareta også de som ikke er like 

digitale

 Eks: Frivillige som kan vise 

med automater og vise rett vei

• MEN: vi må også digitalisere 

som samfunnet ellers

• Checkware

Den eldre pasienten er i stor grad digital





• Kan se så mange ganger man vil

• Kan se sammen med pårørende

• Lettere for de med sansetap

• Kan se på det tidspunktet man ønsker selv

• Er godt forberedt til sykehustimen/operasjonen

• Forbereder seg også på tiden etter et inngrep

• Helsekompetanse

Tilrettelegge for alle, spesielt for eldre



• Imøtekomme pasientens økte 

forventninger til helsevesenet

• Effektiv og bærekraftig drift

• Bruke tiden bedre sammen med 

pasienten og involvere dem i egen 

behandling

Hvorfor digitalisere?





Hva har vi gjort? 



Hvordan samhandler vi og kommunene for å få en god og 

sammenhengende behandling for eldre pasienter? 

• Overlegetelefonen til fastlegene (142 fastleger)

• PLO-meldinger/dialogmeldinger (sykepleiere/leger)

• Epikriser og utskrivningsrapporter ved utskrivelse

• Samarbeid med fastleger gjennom blant annet 

samhandlingsseminaret

• Overordnede samarbeidsorgan

• Pilot på pasientens legemiddelliste



Hvordan har vi brukt teknologi?
- fjerne unødige tidstyver 



Nye tjenester er på vei

Finn Ventesone Finn riktig rom BetaleSelvinnsjekk

U72

Gå til rom 
U72

Gå til rom U72



Oppsummering:

• Den eldre pasienten er i stor grad digital

• Mulighetene er der! Ta i bruk teknologien som er ellers i samfunnet

• Viktig med tilrettelegging for de som ikke er like digitale 

• To 80-åringer like forskjellige som to 18-åringer



Takk for meg!


