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Innovative innkjøp
Nye forretningsmodeller
Tjenesteinnovasjon

• Utdanning:
•
•

• NFR / IKT+-prosjekter siste 5 år
•
•
•
•

Avansert medisinsk-teknologi innovasjon og
kommersialisering
Digital samhandling mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten
Organisatorisk innovasjon og infrastruktur
VRI – virkemidler for regional innovasjon

• Nasjonal lederutdanning for
primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet)
•
•
•

Ledelse og innovasjon i helsetjenesten
Strategi og styring
Tjenestedesign og -innovasjon
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Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
Helseledelse – 3 år, 3 kull, 420 engasjerte ledere

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
• Helseledere har større handlingsrom enn de selv tror
• Innbyggernes helsetjeneste blir driver for innovasjon og endring
• Utdanning og forskning kan gi kapasitet for endring
• Endre profesjonsutdanningene (teknologi, pasientens ressurser)
• Profesjonalisere ledelse (handlingsrom, medarbeideres ressurser)
• Utvikle rammebetingelsene (økonomisk organisering, samf.oppdrag)

Pasient-/pakkeforløp for hjertesvikt?
• Samtaler med Norsk cardiologisk selskap, LHL, Novartis, Roche,
Sykehuset i Østfold, fastleger
• Stor helseutfordring, underprioritert, store geografiske forskjeller
• Stort verdipotensiale ved uten veldig store investeringer
• Ufarlig men viktig tema – mulig å øve på samhandling på tvers av
primær- og spesialisthelse, og industri
• Samarbeid for å pilotere strukturert forløp for hjertesvikt?

Hva er gevinsten? (1)
• Tidligere diagnose, bedre behandling og bedre livskvalitet?
•
•
•
•

Fra mistanke til (rett) diagnose
Bedre oppfølging av behandling over tid
Bedre kunnskapsdeling mellom tjenestene
Bedre sykdomsforløp, bedre mestring, bedre livskvalitet

• God samfunnsøkonomi?

Hva er gevinsten? (2)
• Helsepersonell som organisasjonsteoretikere?
• Forslag:
• Forløpstekning som øvelse i tverrfaglig og inter-organisatorisk samhandling
•
•
•
•

Kunnskapsdeling
Kvalitet
Effektivitet
Mer meningsfylt arbeid

Pasientforløp, samhandling, digitalisering?
• Et lite eksempel:
• Innføringen av pleie- og omsorgsmeldinger (eLink/PLO)
• Digitalisering av pasientforløpsbasert samhandling er bra
• Digitalisering av pasientforløpsbasert samhandling dekket ikke behovet

• Forbedring av forløpet (under radaren)
• Problemforståelse (feltarbeid + designworkshop 1)
• Løsningsforslag (feltarbeid + designworkshop 2)
• Implementering (mer omfattende beslutninger)

La Rocca, Hvidsten & Hoholm, 2016

Løsninger og problemer
• Løsningsprinsipper
• Problemforståelse fra flere perspektiv
• Omforent og validert løsningsforslag
• …som gjøres attraktivt og obligatorisk – betydningen av digitalisering for å integrere ny
adferd/kunnskap i arbeidspraksis

• Showstoppere
•
•
•
•

Reguleringer som er internt inkonsistente
Siloer og organisasjonskultur
Forretningsmodell (hvem får betalt for hva)
Kapasitet (kompetanse, utstyr, økonomi, etc)

En liten dose organisasjonsteori…
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Drivkrefter for organisasjonsendring
Community
Authority: Improved
control, direction, and
orchestrated action

Price: More efficient
resource allocation, highpowered incentives, and
flexibility
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Norske reformer
• Ambisiøse mål
• Noen få, men ganske sterke virkemidler
• …og resten får dere fikse selv!
• En mulighet og et mandat for eksperimentering og trening!
• F.eks.strukturering av pasientforløp (pakkeforløp)

• De største flokene i norsk helsesektor dreier seg om samhandling
• Den eneste måten å drive nyskaping på er gjennom samhandling
• …men usikkerhet og bråk følger alltid med på kjøpet!

Innbyggersentrering (og forløp) kan bidra…
• Tydeligere dreiepunkt for endring av kultur og adferd
• Vi er sammen om dette, vi deler ressurser, og målet er felles: pasientens
beste

• Tydeligere prinsipper for struktur
• Hvordan organisere for samhandling (i stedet for hierarki eller marked)?

• Tydeligere prinsipper for virkemidler
• Hvordan digitalisere på den rette måten?

Pilot for pakkeforløp hjertesvikt?
• Prosjekt ikke besluttet, protokoll ikke definert. Mulig innhold:
• Skissere forløp. Hvilke tiltak kan testes, hvilke effekter bør måles?
• Tid til diagnose med ekko og til start behandling?
• Fra diagnose til sviktpoliklinikk? Oppfølging fastlege?

• Antatte hovedutfordringer (på tvers):
• Kunnskap og kunnskapsdeling
• Samhandlingsrutiner
• Pasientens kunnskap og mestring

• Tjenestedesign-tilnærming for å utforme samhandling og kunnskapsdeling?
• Strukturering (og evt.digitalisering) av samhandlingsrutiner og info-deling?

