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«Nå er vi der at vi 
trenger at utviklinga i 
retning av mer 
hjemmebehandling 
skyter ytterligere fart 
og på flere områder»

• Pasientdreven revolusjon
• Kompetanse sentralt
• Strekke oss etter å bli best mulig
• Nye former for kommunikasjon
• Mer effektivt rundt pasientens behov 
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Utgangspunktet for OUS Hjemme – innovasjonsarbeid i klinikkene



OUS Hjemme 

OUS Hjemme er del av OUS sin 
strategi og handlingsplan for å 
løse oppdrag og forventninger 
om det utadvendte sykehuset.

Målet er at flere pasienter skal 
få tilbud om hjemmesykehus på 
lik linje med annen behandling 
på sykehuset, når det er best for 
pasienten.

Inkluderer alle former for 
sykehusbehandling og –
oppfølging i hjemmet.
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Målet er at 
hjemmebehandling 
skal være en integrert 
del av sykehusets 
driftsmodell 



Eksempler på tjenester og relevante problemstillinger



Avansert hjemmesykehus for barn
• For barn mellom 0-18 år, diagnoseuavhengig, i 

medisinsk stabil tilstand

• Inneliggende og polikliniske pasienter

• Tilgjengelig hele døgnet

• Gir sykepleie, medisinsk behandling, veiledning 
og oppfølging i barnets hjem, i tett samarbeid 
med barnelege/onkolog og andre fagpersoner.

• Består av erfarne sykepleiere, 
spesialsykepleiere, lege og barnepleiere.

• Gevinster:
• Økt trygghet og god livskvalitet 
• Friskfokus: prioritering av lek og utvikling
• Sunnere roller; bemyndigelse av barn og foreldre
• Bedre helse for hele familien
• Mindre fokus på sykdom 
• En stabil familiesituasjon
• Økt tilstedeværelse i skole/barnehage og jobb



Avansert hjemmesykehus for 
stamcelletransplanterte
• Avdeling for blodsykdommer Kreftklinikken

• Stamcelletransplanterte pasienter

• Etablert i 2019

• Til enhver tid mellom 3-7 pasienter innlagte

• Omsorgsperson tilgjengelig 24/7

• Nasjonal tjeneste, med låneleiligheter hvor 
pasienter fra andre deler av landet kan bo

• Pasienter innlagt på døgnopphold i hjemmet



Kreftbehandling i hjemmet

• Mobile infusjonspumper
• Hydreringsvæske
• Cellegift
• Antibiotika

• Sarkompasienter, mange ungdom 
og unge voksne 

• Lagt mye arbeid i opplæring av både 
ansatte og pasienter/pårørende

• Mer ansvarliggjort og deltagende i 
sin egen behandling

• Manglende egnet kodeverk
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Avansert hjemmesykehus for lungesykdommer

• Lungemedisinsk oppfølging i hjemmet

• Sykepleiere som reiser hjem til pasientene 
kombinert med legekonsultasjoner over video

• Målinger av karbondioksid og oksygen gjennom 
natten

• 2020: over 40 av totalt 150 pasienter med 
langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

• Evalueringer viser svært tilfredse pasienter:
• sover bedre hjemme, dermed også bedre målinger
• slipper krevende transport og lang ventetid
• trenger ikke å være borte fra jobb

• Fornøyde ansatte

• Registreres som poliklinisk aktivitet, men er  
egentlig inneliggende pasienter?
• Alternativet er innleggelse
• Hjemmebesøk av sykehuspersonell

Anne Louise Kleiven og kollega på hjemmebesøk hos Eddy Torp. Foto: OUS



Nevrologisk hjemmesykehus og digital poliklinikk

• Årlig 24 000 polikliniske besøk med stor andel 
kronisk syke pasienter

• Har ulike ambulerende team
• ALS-team

• Epilepsiutredning

• Utredning og behandling av pasienter med hjerneskader, 
utviklingsforstyrrelser og sammensatte funksjonsvansker, 
epilepsi, autisme og/eller multifunksjonshemming)

• Ønsker å levere helsetjenester som er styrt av 
pasientens behov

• Kartlagt aktuelle pasientgrupper, bl.a. pasienter til 
utredning for søvnforstyrrelser

• Stort fokus på mulighetene ved digital oppfølging, 
som digital egenrapportering og medisinsk utstyr



Samhandling i et utadvendt sykehus

Skal vi lykkes med «å bygge» det utadvendte sykehus, må vi 
få fart på samhandlingen.

• Opplæring og veiledning
• Felles møteplasser og arena for kompetanseoverføring
• Flyt mellom tjenestenivå
• Samkonsultasjoner
• Integrerte tjenesteteam
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Helsefelleskapsmodellen





Helsetjenester i kontinuerlig utvikling  
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Fagutvikling, tjenesteutvikling 
og systemutvikling i takt

«ISF skal understøtte ønsket faglig 
utvikling i spesialisthelsetjenesten. 
Det pågår et utviklingsarbeid for at 
finansieringsordningen bedre skal 
understøtte sammenhengende 
forløp, bruk av ny teknologi, 
innovasjon i tjenesteutforming og 
andre nye og effektive måter å 
organisere tjenestetilbudet på.»


