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LYKKEN er ikke å bli innlagt 

på sykehus. 

Sitat fra bruker i Sykehuset Innlandet under arbeidet med 

Utviklingsplanen 



Sykehuset Innlandet

• Ca. 9.000 ansatte

• Virksomhet mer enn 40 steder, inkludert:

• Fem somatiske akuttsykehus

• To psykiatriske akuttsykehus

• To lokalmedisinske sentre

• Distriktspsykiatriske sentre (DPS)

• Barne- og ungdomspsykiatriske sentre (BUP)

• Habiliterings- og rehabiliteringsenheter

• 26 ambulansestasjoner

• Luftambulanse på Dombås

• Årlig budsjett ca. 8,2 mrd. kr.

• Areal tilsvarende Danmark 



Det framtidige målbildet

Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens 
Helsetjeneste gjennom å prioritere:

• Desentraliserte 
spesialisthelsetjenester

• Prehospitale tjenester

• Samhandling med 
primærhelsetjenesten

• Et spesialisert tilbud med høy 
kompetanse, Mjøssykehuset



Hvordan kan vi utvikle tjenestene –
klarer vi å være tilstrekkelig nytenkende?



Hvordan gå fra idè/behov til utvikling av nye tjenester ?



HelseInn– innovativt klyngesamarbeid som arbeidsmetodikk



Dagens situasjon - hverdagsscenarioer fra Innlandet
Et eksempel fra hverdagen: 

• Eldre pasient på sykehjem med økende tung pust på natt. Kjøres fra 
Dokka (40 min) til legevakt på Gjøvik. 

• Pasient og ambulanse venter 30 minutter på legevakt før pasient tilses.

• Etter en kort legekonsultasjon drar pasient og ambulanse tilbake til 
sykehjemmet. 

Illustrerer behov for bedre beslutningsstøtteverktøy i 
prehospitale tjenester



Inspirerte til innovasjonsprosjektet:

Digital samhandling i pasientforløp

Delprosjekter innen:

• Digital poliklinikk, næroppfølging av hjerneslag og hoftebruddpasienter

• Videokommunikasjon i prehospital beslutningsstøtte

• Digital samhandling sykehjem og sykehus

https://www.youtube.com/watch?v=5YO36TGASHs
https://www.youtube.com/watch?v=5YO36TGASHs
https://www.youtube.com/watch?v=5YO36TGASHs
https://www.youtube.com/watch?v=5YO36TGASHs


En liten video

https://vimeo.com/389303116?utm_source=email&utm_medium=vimeo-
cliptranscode-201504&utm_campaign=29220

https://vimeo.com/389303116?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220


Gevinstene vi ser for pasientene og oss

• Raskere diagnostisering
• Raskere og riktigere behandling 
• Bedre smertestillende behandling ved transport 

spesielt over lange avstander
• Riktigere valg av transportmåte og rute
• Mindre unødvendig transport til sykehus, mindre unødvendige 

flyvninger
• Mer avansert behandling tidligere og nærmere der pasienten bor 
• Personell med lavere kompetansenivå kan gjøre mer avanserte tiltak 

der pasienten er

https://www.youtube.com/watch?v=5YO36TGASHs
https://www.youtube.com/watch?v=5YO36TGASHs


Status og veien videre

• Utfordringer som må løses
– Tekniske vet vi at det fungerer, men vi trenger bedre dekning enn det dagens 

4G kan gi. Vi har testet inne i 5G områder og vi tester sammen med Helse Vest 
«Robust mobilt helsenett» - Da fungerer det godt.

– Prosjekter må ha som intensjon at alle skal få bruke det, og at det ikke ender 
opp som bare én pilot. Inven2 sørger for at dette blir ett kommersielt produkt 
som alle kan dra nytte av.

– Vi ser på samarbeid med HDO og Inven2 på hvordan dette kan breddes, driftes 
og støttes. Også nasjonalt.



SAM-AKS = Samhandling mellom Avdeling for 
Alderspsykiatri og kommunale sykehjem 

Hovedmål: 

• Bedre undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem

• Utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten med fokus på 
oppfølging av pasienter i sykehjem. 



Ny behandling gir mindre uro blant demente - TID

• Forskere ved Sykehuset Innlandet har 
utviklet en modell for å utrede, tolke og 
sette inn tiltak for personer med demens 
som har atferdsmessige eller psykologiske 
symptomer.

• Modellen kan erstatte bruk av 
medikamenter for å bedre disse 
symptomene.



Overføring til kommunene og hjemmet

• Modellen brukes ved 
alderspsykiatriske avdelinger.

• Brukes i utstrakt samarbeide 
med kommunale sykehjem

• Det pågår nå et arbeid med 
utvikling av modellen for bruk 
i hjemmetjenesten.






