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Sunnaas sykehus HF har to 

overordnede virksomhetsidéer: 

 Sunnaas sykehus tilbyr og 

utvikler høyspesialisert 

rehabilitering som pasient og 

samfunn har nytte av 

 Sunnaas sykehus gjør andre 

bedre 
 

Strategiske mål 2035 

Høyspesialisert rehabilitering 

Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høy-

spesialiserte rehabiliteringstjenester  

slik at pasient og pårørende er mest mulig 

deltakende i samfunnet. 

 

Kompetanseformidling 

Sunnaas sykehus styrker 

rehabiliteringskompetansen  

i samfunnet, i samspill med andre aktører. 

 

Fremragende forskning og innovasjon 

Sunnaas sykehus er en fremragende nasjonal 

og internasjonal aktør for rehabiliterings-

forskning og innovasjon.  

 

 

 

 

 

Innledning 
Områdeplan IKT 2020 – 2024 Sunnaas sykehus HF beskriver de 
mest sentrale satsningene og tiltakene innenfor teknologi og e-
helse området, og hvordan disse skal bidra til å realisere 
overordnede mål. 

 
De regionale IKT-prosjektene og fokuset på beredskap, 
informasjonssikkerhet og personvern, setter også føringer for 
hvilket handlingsrom vi har for å gjennomføre lokale initiativ og 
prosjekter.  

 
Sykehusets ambisiøse strategiske mål mot 2035 vil kreve økt 
satsning på og investeringer i avansert teknologisk og 
medisinskteknisk utstyr, og ikke minst egne medarbeidere. Dette 
reflekteres også i Langtidsmål 2019 – 2022 hvor spesielt høy 
teknologikompetanse vektlegges.  

 
Dette forutsetter gjennomføring av krevende prosesser og 
økonomiske prioriteringer. De siste årene er flere av tiltakene i 
områdeplanen i stadig større grad løftet frem gjennom 
innovasjonsmidler og nettverket sykehuset har gjennom 
innovasjonssatsningen. Det betyr at både Helse Sør-Øst, Norges 
forskningsråd og andre, bidrar til å sikre en del av midlene for å 
realisere prosjektene i områdeplanen. 

MÅLBILDE 2024 

 Informasjonsteknologi er en stadig mer naturlig del av 
hverdagen - og en forutsetning for digitalisering 

 Telerehabilitering står sentralt og bidrar til å gi mer effektive 
og fleksible tjenester 

 Effekten av digitalisering gir mer tid til pasienter og 
videreutdanning av egne ansatte  

 Informasjon er tilgjengelig når man trenger det 

 IKT-infrastrukturen er tilrettelagt for mobilitet og 
lokaliseringsteknologi 

 Medisinsk teknisk utstyr er lett tilgjengelig 

 Byggetrinn 3 er realisert  

 Tettere tverrfaglig samarbeid og organisering rundt teknologi 

 

SATNINGSOMRÅDER 2020 – 2024 

1. Regionale prosjekter 

2. Telerehabilitering 

3. Pasientens helsetjeneste 

4. Kompetanseutvikling 

5. Mobilitet 

6. Medisinsk teknisk utstyr 

7. Lokaliseringsteknologi (Sporing) 

8. Organisasjon 

9. Informasjonssikkerhet og personvern 

https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidsmål%202019-2022.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20strategisk%20plan%202035.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidsmål%202019-2022.pdf
https://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsestrategi-og-handlingsplan-2017-2022
https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
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1. Regionale prosjekter 

En av sykehusets mest sentrale oppgaver på teknologiområdet 

er de regionale prosjektene og implementeringen av disse. 

Kostnadene til investeringer og drift av de regionale prosjektene 

er betydelige og stadig økende som følge av økt aktivitet. Flere 

prosjekter skal gjennomføres i samme tidsperiode og det er 

derfor sentralt med forutsigbare og gode planer samt et 

profesjonelt, lokalt apparat for optimalisert innføring og 

forvaltning. 

MÅLBILDE 2024  

I løpet av den kommende fireårsperioden (økonomisk 

langtidsplan) planlegger Sunnaas sykehus å implementere flere 

regionale og lokale prosjekt med en total investeringskostnad på 

nærmere 17 millioner kroner. I tillegg kommer investeringer i 

STIM (infrastrukturmodernisering) og ISOP (informasjons-

sikkerhet og personvern).  

Investeringskostnadene inkluderer prosjekter som  

 Dialogmelding HF-legekontor 

 Digitale innbyggertjenester i HSØ 

 Forskningsportalen HSØ 

 Forskningstjenester 

 Klinisk logistikk  

 Multimediearkiv 

 Regional EPJ journalinnsyn/ DIPS Arena 

 Regional løsning for datavarehus 

 RKL arkitektur og design 

 Statistisk logganalyse 

Utviklingen viser at kostnadene til drift og forvaltning vil øke de 

kommende årene. Hovedårsakene er ny aktivitet på områdene 

kurve/medikasjon (Metavision) og STIM (infrastruktur-

modernisering).  

Kostnadsøkningen i perioden 2019-2023 er på 28 prosent, fra kr 

21,5 til 27,6 mill. I tillegg kommer årlige kostnader til HRØR (HR, 

økonomi og logistikk) på ca. kr. 4,5 mill.  

Det å ta i bruk mulighetene som ligger i de enkelte prosjektene 

vil kunne ha stor betydning både for kvalitet, pasientsikkerhet og 

effektivisering. For Sunnaas sykehus handler dette derfor også 

om å finne og utvikle ressurser til lokal prosjektledelse, testing, 

opplæring, realisering av gevinst (forventet nytte) og permanent 

forvaltning. 

   

https://www.helse-sorost.no/


Områdeplan IKT 2020 - 2024  

4 

Noen av telerehabiliterings-

tjenestene i Sunnaas sykehus  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmen Nærhet på avstand, om samhandling 
og videokonferanse i praksis, ble vist på EHiN 
2019, Norges største e-helsekonferanse. 

 

 
 
 

 

 

 

Telerehabilitering – Gruppetrening 

 

Sårbehandling 
 
 

Studio 99 med trening på skjerm 

 

Videokonferanse med tverrfaglig team 

 

2. Telerehabilitering 

Telerehabilitering bidrar til at rehabiliteringstilbudet i mindre grad 
er avhengig av hvor pasienten fysisk befinner seg. Flere tjenester 
vil kunne organiseres «virtuelt» i pasientens eget hjem. Med bruk 
av videokonferanse kan kliniske tilbud gis på avstand, enten som 
rene virtuelle tilbud eller i kombinasjon med oppmøte eller 
ambulant virksomhet. 

MÅLBILDE 2024 

Flere pasientorienterte telerehabiliteringstilbud 

 Videokonsultasjonsandelen er økt fra 10 til 30 prosent 

 Gruppetreningstilbud innenfor flere områder 

 Læring- og mestringstilbud 

 Intensiv språktrening også i eget hjem, nye forløpsmodeller 

 Kompetanseutveksling og veiledning til kommuner og andre  

 Telekoordinatorstilling med helsefag- og 
teknologikompetanse 

Teknologi 

 Teknologi tett integrert i klinisk virksomhet  

 Sikker, effektiv og brukervennlig videoløsning for pasienter 

 Flere multifunksjonsrom med høykvalitetsvideo i klinikk 
innen 

o Rehabilitering/ veiledning 

o Sårbehandling 

o Smitte 

o Tolk 

o Radiologi 

 Enkel tilgang til brukerstøtte for ansatte og pasienter 

 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

 Kunnskapsformidling 

 Forskning 

 Aktiv deltagelse i nasjonale fora innen 
videokonsultasjon/medisinsk avstandsoppfølging, samt 
Nordisk nettverk for telerehabilitering  

 Samarbeid med andre sykehus, kommuner og 
brukerorganisasjoner for økt bruk av video i samhandling 

 Myndighetspåvirkning for å tilrettelegge for bedre 
oppfølging av pasienter på avstand (spesielt tjenester som 
understøtter god samhandling mellom pasient, sykehus og 
kommuner) 

  

https://youtu.be/nvHcXaeHrq8
https://ehealthresearch.no/faktaark/telerehabilitering
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Pasienten får det beste tilbudet og 

behandlingen, uavhengig av tid og 

sted 

 

Videokonferanse gjør at pasienten kan møte 

til poliklinisk konsultasjon, hjemme i sin     

egen stue. 

 

 

 
 

 

3. Pasientens helsetjeneste 

Digitalisering av helsetjenestene gir bedre mulighet for at 
pasienten får det beste tilbudet og behandling uavhengig av tid og 
sted. 

Pasienter innenfor rehabiliteringsfeltet har ofte spesielle behov for 
tjenester. Det er viktig at nye tjenester er universelt utformet og 
tilpasset pasientgruppens ulike fysiske, kognitive og sansemessige 
behov. Informasjon skal være lett å finne når man trenger det, 
uten å måtte være avhengig av personhjelp eller assistanse fra 
andre.  

Flere av disse nye tjenestene stiller krav til sikker datalagring. 

MÅLBILDE 2024  

Det er etablert flere enkle og universelt utformede digitale 
løsninger for bruk på sykehuset og i eget hjem, som   

 Selvbetjeningsterminal i poliklinikk  

 Kalender med påminnelser, aktiviteter på sykehuset m.m. 

 Vegviser, hjelp til å finne veien til behandler 

 Opptreningsprogrammer  

 Pasienten har verktøy for å kommunisere og til å dele bilder, 

dokumenter, sensordata og annen relevant informasjon, 

med sykehus og behandlere i primærhelstetjenesten. 

Pasienten selv bestemmer hvem som skal ha tilgang til 

informasjonen.  

 En målplan som er mer dynamisk og tilgjengelig for pasient 

og behandlingsteam før, under og etter oppholdet for å 

definere og evaluere rehabiliteringsmål, gjennom hele 

rehabilteringsprosessen 

 Oversikt over kontaktpunkter i kommunehelsetjenesten 

 Instruksjonsfilmer om individuell overflytting, 

treningsprogram 

 

  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/universell-utforming


Områdeplan IKT 2020 - 2024  

6 

 
 
 
 

«Sunnaas Sykehus HF må rekruttere 

strategisk for å imøtekomme behovet nye 

høyspesialiserte tjenester og teknologi vil 

kreve. Rekrutteringen skal skje i et 

arbeidsmarked med knapphet på ressurser, 

og sykehusets strategiske kompetanseplan 

må hele tiden tilpasses endringer i  

pasientens behov, ny teknologi og 

arbeidsmarkedsutfordringer». 

Utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035; 45 
 
 

 

Opplæring i digital læringslab, store studio 

 

 

Opptak i digital læringslab, store studio 

 

 

 

 

 

4. Kompetanseutvikling 

Teknologisk utvikling og bruk av ny teknologi stiller nye krav til 

medarbeidere på Sunnaas sykehus. I arbeidet med å sikre aktuell 

teknologisk kompetanse, bør det særlig satses på rekruttering, 

opplæring og kontinuerlig læring. 

Mobilisering og videreutvikling av eksisterende kompetanse, samt 

rekruttering, blir sentralt for å kunne sikre tilstrekkelig kvalifisert 

kompetanse, bedre utnyttelse av de samlede personellressursene, 

og en bærekraftig utvikling.  

Det foreligger et betydelig potensial i å utnytte funksjonalitetene i 

eksisterende og nye digitale tjenester på en bedre måte. Både for 

å sikre en mer effektiv arbeidsflyt og bedre tilgang til informasjon. 

I årene framover vil det legges mer innsats i opplæring av digitale 

verktøy, noe som forventes å gi kvalitets- og produktivitets 

gevinster, samt økt teknologimodenhet i foretaket. 

MÅLBILDE 2024  

Rekruttering 

Nye medarbeidere bør har interesse for teknologi, og gjerne 

kombinasjonskompetanse innenfor helse og teknologi.  

 

Opplæring 

Er bedre tilpasset medarbeidernes arbeidsoppgaver samt den 

enkeltes tid og kapasitet til å tilegne seg ny kunnskap og 

kompetanse. Blandede og digitale læringsformer er tilrettelagt slik 

at den treffer på riktig faglig nivå og at opplæringen er relevant. 

Opplæring stykkes opp i flere kortere sekvenser, og gjennomføres 

som en undervisningsserie. Slik erfarer, reflekterer og diskuterer 

medarbeiderne det de lærer underveis i undervisningen. 

 

Kontinuerlig læring 

Det er utviklet gode opplæringsopplegg. De krever at arrangøren 

har pedagogisk innsikt og gir «eleven» anledning til å prøve og 

feile. I digital læringslab (store studio) finnes kompetanse og 

metodikk om utvikling av læringstilbud. En felles diskusjonsarena 

for utvikling og erfaringsutveksling, spesielt for systemansvarlige, 

vil være et prioritert område. For ledere vil styrket kompetanse i 

endringsledelse være essensielt for å kunne ta ut effekten av nye 

tjenester og løsninger. I tillegg vil kontinuerlig forbedring i 

utviklingsarbeid og prosjekter, som bruk av «Mal for miniprosjekt» 

og «Fra kunnskap til handling» modellen, være nyttig. Opplæring 

skal være lederforankret. Hver enkelt ansatt skal kunne sette av 

tid til relevante former for kompetanseutvikling, basert på stilling 

og funksjon.   

https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
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«Nimble er en mobil klinisk løsning som gjør 

at sykepleiere, leger og terapeuter kan 

dokumentere og hente ut informasjon om 

pasienten rett på mobilen.  

Løsningen er blant annet integrert med 

sykehusets journalsystem for å gi en sømløs 

opplevelse.  

Personalet kan også kommunisere med 

hverandre gjennom meldinger, legge inn 

bilder og fylle inn skjemaer.» 

Nimble Basic – mobil klinisk løsning 

 

5. Mobilitet 

Mobile løsninger i klinisk bruk har inntil nylig i regionen vært 

begrenset til bruk av DIPS på bærbar PC, og forsøk med enkelte 

apper på mobiltelefon.  

Med innføringen av Nimble får vi en plattform med muligheter for 

å gi klinikere mobile løsninger som vi ikke kunne forestille oss for 

bare noen år siden. Nimble vil kunne gi både mer effektive 

arbeidsprosesser og bedre behandlingskvalitet. 

MÅLBILDE 2024 

Klinikerne bruker mobile verktøy, alt fra bærbare PCer til små 

mobiltelefoner, slik det er mest hensiktsmessig for dem. De 

dokumenterer på den mest praktiske og tidsbesparende måten i 

den aktuelle situasjonen. All informasjon klinkeren trenger, om 

pasienter eller annet, er tilgjengelig på alle enheter. Klinikerne 

har verktøyene de trenger for å gjøre jobben sin på mobile 

enheter, i en mobil verktøykasse, uten å måtte forholde seg til 

mange ulike systemer. 

 

Hvis klinikerne har behov for flere verktøy i den mobile 

verktøykassen, er det forholdsvis enkelt og raskt å få på plass 

løsninger, slik som nye skjemaer. 

 

Mer komplekse løsninger kan lages av flere forskjellige 

leverandører, som er helt uavhengige av leverandørene av de 

tyngre kjernesystemene. De vil kunne utvikle løsningene raskt og 

rimelig, siden de bare behøver å forholde seg til noen få 

plattformer som det er enkelt å integrere egne løsninger mot. Alle 

sensitive data håndteres sikkert, slik at det aldri er noen tvil om 

hvor dataene lagres og hvem som har tilgang.  

 

Dette gir muligheter for å raskt få på plass løsninger for bl.a. 

 Videoopptak i behandlingssituasjoner med sikker lagring 

 Analyseverktøy for bilder og video 

 Lokalisering og utsjekk av utstyr til pasient, rett fra mobil 
plattform.  

  

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/innovasjon/innovasjonsprosjekter/nimble-basic-mobil-klinisk-losning


Områdeplan IKT 2020 - 2024  

8 

 
 

 
 
 

 
 

«En videreutvikling av  

Sunnaas sykehus HF til et høyspesialisert og 

virtuelt rehabiliteringssykehus  

krever økt satsning på og investering i 

avansert teknologisk og medisinskteknisk 

utstyr. « 

… 

«Radiologisk utstyr er en forutsetning for 

utvikling av et høyspesialisert tilbud, og er 

noe sykehuset mangler for å gi et optimalt 

tilbud til pasienten. Investeringsbehov og 

arealbruk legges inn i byggetrinn 3.» 

Utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035; 46-47 

 

 

6. Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

Som spesialisert aktør innen rehabilitering er det viktig at 

Sunnaas sykehus har tilgjengelig og oppdatert medisinsk teknisk 

utstyr for funksjonsdiagnostikk, behandling og målrettet trening. 

Det er stor utvikling på det teknologiske feltet og medisinsk 

teknisk utstyr gir stadig nye muligheter for å bedre behandling 

og overvåkning av pasientene - eksempelvis lagring av 

pasientdata til bruk i monitorering og oppfølging. Ved lagring av 

pasientdata kreves sikker ivaretakelse av personvern. 
 

Det er årlig gjennomgang av foretakets MTU, med vurdering av 

behov for nytt utstyr og utskiftning av eksisterende. Prosessen 

har bred involvering fra klinikk og forskning. Ved nyanskaffelser 

tilstrebes innkjøp av utstyr med tanke på fremtidige muligheter. 

Fagpersoner deltar på nasjonale og internasjonale arenaer der 

en har tilgang på det siste innen feltet.  

 

MTU-satsningene ses i sammenheng med foretakets 

overordnede strategiske mål. Noen tiltak er satsning på 

avanserte radiologiske tjenester som del av diagnostisk avklaring 

og prognostisering som bl.a. annet CT og MR.  
 

En rekke aktiviteter krever oppdatert MTU slik at pasienten til 

enhver tid mottar en høyspesialisert tjeneste. Dette gjelder 

laboratorieaktiviteter som bevegelseslab, klinisk-fysiologisk lab, 

klinisk-kjemisk lab, røntgen, urodynamisk lab, dysfagi- og 

svelgfunksjonsundersøkelser, nevropsykologisk lab og virtuell 

rehabiliteringslab. I tillegg kommer aktivitet i spastisitetsklinikk, 

treningspoliklinikk «Studio 99» på Aker helsearena og 

teknologisk intervensjonssenter. 

MÅLBILDE 2024 

 Medisinsk teknisk utstyr (klinikk, forskning, radiologi og 

laboratorieaktivitet) bidrar til et kvalitativt bedre og mer 

effektivt rehabiliteringstilbud for pasientene 

 Organisering / bemanning 

o Laboratorieaktiviteter med kliniske spesialister 

o Teknologisk intervensjonssenter med kliniske 

spesialister og teknologikompetanse 

o Radiologisk laboratorium med kliniske spesialister 

innen radiologi 

 Foretaket etterlever regelverket for personvern (GDPR) og 

har effektivisert prosessen for gjennomføring av Risiko og 

sårbarhetsanalyser før implementering (krever kompetanse 

og ressurser) av MTU som lagrer persondata.  

 MTU kan spores elektronisk slik at en til enhver tid vet hvor 

utstyret er.   

https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
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Det er potensielt mye å spare på å innføre 
teknologi som hjelper klinikerne til raskt å 
finne utstyr og gjenstander i sykehuset.  

 

 

 

 

 

7. Lokaliseringsteknologi (Sporing) 

Det er et enormt potensial i å innføre teknologi som hjelper 

klinikere til raskt å finne medisinskteknisk utstyr og andre 

gjenstander. I tillegg brukes store summer på å lete etter utstyr i 

forbindelse med vedlikehold. Et konservativt estimat, gjort på bare 

18 typer medisinteknisk utstyr, indikerer at sykehuset kan spare 

ressurser tilsvarende 2 årsverk på å innføre en god 

sporingsløsning. 

En slik løsning vil gjøre det mulig å ha en "delingsøkonomi" på 

utstyr, som gjør det mulig å spare betydelige summer per år på å 

unngå å kjøpe inn overflødig utstyr. Den teknologiske løsningen 

må kunne hente lokasjonsdata fra forskjellige kilder, og kunne dele 

disse dataene med forskjellige løsninger. 

MÅLBILDE 2024 

 Medisinsk teknisk utstyr som brukes ofte, er lett tilgjengelig 
når man trenger det. Det er lett å finne utstyr som man 
bruker sjelden eller som skal til service og reparasjon. 

 Det brukes ikke lenger store ressurser på å ha oversikt og 
kontroll med alt medisinsk teknisk utstyr. 

 Det er bedre muligheter til å finne mer automatiske 
løsninger, som gjør det mulig å vite hvor utvalgte personer 
(vakthavende / pasienter) til enhver tid befinner seg. Dette 
kan være aktuelt for raskt å kunne få tak i vakthavende lege 
eller finne pasienter som skal følges til aktiviteter, f.eks. til 
trening i fysioterapisalen.  

 Pasienter, besøkende og ansatte kan få presis beskrivelse av 
hvor de skal, enten på egen mobiltelefon, eller at de følges 
av en vennlig robot.  

 Klinikerne får bedre oversikt over f.eks. hvor prøver befinner 
seg, og om prøvene har vært utsatt for høyere temperatur 
enn tillatt. 
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«Sykehusets utviklingsområder, nye 

arbeidsmetoder, endrede krav til 

spesialisering, samhandling og 

nettverksarbeid fordrer en organisasjon som 

evner å møte utfordringsbildet med 

nødvendig kraft og fleksibilitet.» 

 

«Organisasjonsutvikling for å fremme 

fleksibilitet og effektivisering vil være 

avgjørende for at Sunnaas sykehus HF skal 

kunne møte det skisserte utfordringsbildet.» 

Utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035; 45 

 

I teknologisk intervensjonssenter kan én 
terapeut behandle inntil tre pasienter på 
samme tid. 

 

Prosess i tjenestedesign  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Organisasjon 

Implementering av nye digitale tjenester øker mulighetene for å 

arbeide mer effektivt og med større kvalitet. Dette fordrer 

imidlertid stor grad av endringsvilje. Spesielt ligger disse 

mulighetene i klinikken som det største enkeltmiljøet i 

organisasjonen. Erfaringene fra telemedisinsatsningen viser at en 

tverrfaglig tilnærming og organisering er viktig. Tett samspill 

mellom klinikk og andre miljøer som teknologi, innovasjon og 

forskning er avgjørende for å lykkes. I tillegg er det essensielt med 

motiverte og involverte ledere, samt metodisk analyse med 

oppfølging av mulighetene og nytteeffektene de eksisterende og 

nye systemene kan gi. Dette er sentrale tema i den pågående 

organisasjonsutviklingsprosessen (OU) i foretaket. 

I 2024 er denne måten å samarbeide på, en del av en innarbeidet 

metodikk og organisering. 

MÅLBILDE 2024 

 Felles senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering (STI-

R) er etablert.  

 Faste seminarer og klyngemøter bidrar til effektiv 

kunnskapsspredning, felles forståelse og samskaping. 

 Bruk og videreutvikling av kunnskapsbaserte modeller for 

innføring av ny teknologi og tjenester er satt i system. 

 Tydelige satsningsområder gir teknologimiljøet bedre mulighet 

å forutsi behovet for støtte i innovasjonsarbeid og til å rigge 

riktige ressurser til dette.  

 Samarbeidet med Sykehuspartner er videreutviklet og 

omfatter økt tilstedeværelse, mer effektiv håndtering av 

endringsbehov, leverandør av framtidsrettede løsninger og en 

understøttelse av utprøving og implementering av nye 

tjenester. 

 Stadig mer ressurser går med til utvikling av egne, og mottak 

av store, regionale prosjekter. Sunnaas sykehus har 

profesjonalisert prosjektledelse og utviklet løsninger for å 

samle og foredle egne prosjektressurser.  

 Et tett samarbeid mellom klinikk, forskning, innovasjon og 

teknologi, bidrar til bedre og raskere forståelse av behov. 

 Sykehuset har utviklet mer effektive og mindre 

ressurskrevende måter å delta i regionale fora og prosjekter. 

 Teknologimodenhetsarbeidet viser at Sunnaas sykehus 

gjennom sterk innsats på kulturbygging, ledelse og opplæring 

har økt den teknologiske kompetansen i foretaket vesentlig fra 

2018.  

https://www.sunnaas.no/Documents/Mål%20og%20strategier/Utviklingsplan%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202035.pdf
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Ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har i 
fellesskap vedtatt et regionalt ledelsessystem 
for informasjonssikkerhet basert på ISO 
27001. 

Ledelsessystemet er gjeldene for samtlige 
helseforetak i regionen, og forvaltes og 
oppdateres i Regionalt sikkerhetsfaglig råd. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

9. Informasjonssikkerhet og personvern 

Informasjonssikkerhet er en forutsetning for digitalisering, og 

således nødvendig for å realisere den teknologiske utviklingen i 

helsetjenesten. Samhandling og informasjonsutveksling i regionen 

øker, noe som krever et godt regionalt samarbeid. Vårt regionale 

ledelsessystem for informasjonssikkerhet er grunnpilaren for å 

sikre at samhandling foregår på en trygg, sikker og god måte som 

ivaretar sikkerhetsmålene konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet.  

Gjennom regionalt arbeid utarbeides det felles krav til 

teknologiinfrastrukturen i regionen. Dette skal bidra med å 

redusere antall maskinvarer og programmer.  

MÅLBILDE 2024 

 De fleste plattformer og applikasjoner vil være regionale. 

Felles krav og applikasjoner vil gi bedre oversikt og kontroll, 

noe som styrker sikkerheten.  

 Pasientene har, som følge av det betydelige arbeid i å utvikle 

og vedlike gode personopplysningsregistre, fått styrket: 

Eierskap til opplysningene sine  

 Pasientene er mer bevisst sine rettigheter knyttet til sitt 

behandlingsforløp og sine opplysninger. Således ligger det 

en forventning om at mye av dette skal skje gjennom 

sømløse digitale løsninger, noe som krever godt arbeid 

med informasjonssikkerhet og personvern.  

 Rettighetene er styrket gjennom EUs 

personvernforordning GDPR (General Data Protection 

Regulation).  

 Personvernforordningen (GDPR) sikrer en enhetlig 

lovgivning i alle EU/EØS land, den omfatter også de 

bedrifter som tilbyr tjenester til EU/EØS land.  

Pasientens helsetjeneste  

 Ulike teknologier skal støtte opp under pasientene og 

deres behandling, der pasienten er i sentrum. Dette krever 

gode teknologiske løsninger, som ivaretar opplysningene 

til pasienten på en brukervennlig måte.  

Samhandling med helsetjenesten 

 Teknologi og tjenester som legger til rette for sømløs 

samhandling med helsetjenesten. Deling av data er 

enklere og sikrer god og oppdatert behandling tilpasset 

den enkelte. 

 

 

https://www.helse-sorost.no/informasjonssikkerhet-og-personvern/ledelsessystem-for-informasjonssikkerhet
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Veien frem mot 2024 
Områdeplanen viser de mest sentrale aktivitetene og prosjektene 
som pågår og som planlegges i perioden. På noen områder er 
bildet nokså forutsigbart når det gjelder hvilke tjenester som 
kommer de nærmeste årene. Særlig har de regionale prosjektene 
hatt en tydelig retning. Imidlertid endrer innovasjons- og 
teknologiområdet seg raskt. Det er derfor viktig å ha en 
organisasjon som er rigget for omstilling og endring i en stadig mer 
kompleks og omfattende utvikling.  

De områdene hvor vi i størst grad kan påvirke utviklingen er 
naturlig nok i egen organisasjon og for lokalt initierte prosjekter. 
Lokal innsats bør derfor i stor grad styres i en retning hvor 
profesjonell og effektiv implementering av nye systemer og 
realisering av nytteeffekter, blir prioriterte områder.  

En forutsetning for å nå overordnede mål, er behovet for økt 
spesialisering av teknologisk kunnskap, og et tettere og mer 
integrert samarbeid mellom teknologiske miljøer og klinisk 
virksomhet gjennom blant annet god porteføljestyring. Deltakelse 
i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utvikling-, 
innovasjon- og forskningsprosjekter, samt arrangering av 
arbeidsgruppemøter, seminarer og åpne innovasjonsklyngemøter 
og fagdager, er og blir viktig, for å sikre best mulig 
kunnskapsgrunnlag og ressurstilgang. 

TILTAK FREM MOT 2024 

 Rekruttere mer teknologisk kompetanse, og identifisere 
teknologiske og faglig supplerende samarbeidspartnere i 
prosjekter og annet utviklingsarbeid 

 Videreutvikle praktiske modeller for økt samspill teknologi – 
klinikk 

 Samarbeide mer systematisk med universitets- og 
høyskolemiljø rundt å tiltrekke master- og ph.d.-studenter 

 Systematisere videreutviklingen av telerehabilitering, spesielt 
innenfor den polikliniske virksomheten 

 Etablere løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem via 
teknologi, og der nye organisasjonsmodeller prøves ut  

 I forbindelse med byggetrinn III, satse på innovative løsninger 
knyttet til avstandsoppfølging og teknologiutvikling 

 Utvikle et tettere samarbeid klinikk, forskning, innovasjon og 
teknologi, samt vurdere å organisere arbeidet på visse 
områder rundt ulike funksjonsområder, der klinikere, forskere, 
innovasjon og teknologi arbeider sammen rundt konkrete 
problemstillinger i pasientens hverdag 

 Systematisere og videreføre arbeidet med 
kompetanseutvikling til hele organisasjonen 

 Tilpasse regional satsning og arbeidet med forventet nytte, til 
lokale forhold (mulig framtidig krav om gevinstkoordinator)  

 Videreføre implementeringen av regional prosjektmetodikk, 
for bedre oppfølging av prosjekter og porteføljer 

 Arbeidet med teknologisk modenhet er høyt prioritert og 
følges av foretaksledelsen og styret. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admininfo.helse-sorost.no/prosjektveiviser_/Sider/default.aspx

