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Haraldsplass – Nytt Sykehusbygg – Åpnet 15.oktober

• Lokalisert i Bergen
• Eies av privat stiftelse
• Ca. 900 ansatte
• Lokalsykehus for enkelte bydeler og 

noen kommuner rundt Bergen
• Medisinske og Kirurgiske klinikker

• Fysisk utforming – innføring av «tun-konsept».
• Kortere gangavstander, økt nærhet til 

pasient, utstyr og arbeidsstasjoner.
• De fleste pasientrom er enerom. 

• Nye arbeidsprosesser.
• Ny teknologi.



Vel møtt

Ny Teknologi - Haraldsplass

• I 2017  - Imatis valgt som regionalt system for å støtte oppunder:
• Pasientflyt og informasjonsdeling
• Innsjekk og betaling

• Haraldsplass utpekt som pilot for prosjekt Pasientflyt og informasjonsdeling
• Avklare design – vår 2018
• Utvikle løsning – sommer/høst 2018
• Test – oktober 20178
• Oppstart – Sengepost Slag/Geriatri – Desember 2018
• Utrulling på Haraldsplass - 2019



Dagens utfordringsbilde - Overordnet

• Samhandling og 
informasjonsdeling på tvers av fag, 
systemer, avdelinger og 
støttefunksjoner er i dag en 
utfordring.

• Mye tid går med på å skaffe seg et 
overblikk og få kommunisert 
internt omkring pasientens forløp 
og behandling



Dagens utfordringsbilde - Detaljert



Vel møtt

Noen ønskede nytteeffekter

• Økt oversikt over og bedre organisering av mange enkelt oppgaver

• Mer effektiv pasientflyt og redusert ventetid for pasient

• Sanntidsinformasjon vil gi økt kvalitet på beslutning 

• Redusert dobbeltarbeid og unngå duplisering av informasjon

• Færre misforståelser/feil

• Mindre plunder og heft. Redusert tid brukt til å lete eller vente på pasient eller 

ressurser

• Økt pasientsikkerhet, kontekstovergang, sanntidsinformasjon

• Mer effektiv samhandling på tvers av fagavdelinger og støttetjenester

• Bedre bruk av sykehusressurser



Vel møtt
Arbeidsflater – Vakttavler/PC/Mobiler

• Tavler og filteroppsett for sengeposter er blitt etablert
• Arbeidsflatene kan lese/motta og skrive data til DIPS 
• Arbeidsflatene kan lese/motta data andre fagsystemer 



Vel møtt

Mobiltelefoner og App

• Haraldsplass tar i bruk smart-telefoner (Apple IOS), slik at ansatte kan få tilgang til funksjonalitet og 
informasjon

• Det lages egen mobil visning av 
arbeidsflaten.

• Ved vaktstart logger ansatte seg 
på Iphone og tildeler seg rolle og 
pasienter. 

• Ringesignal går til ansatte-Iphone
og på display på lukket 
arbeidsstasjon.

• Med mobiltelefon blir det enklere 
å ringe andre roller/ansatte. 



Vel møtt

Arbeidsprosesser i endring - Haraldsplass

• Fokus på tidlig utreise (før kl.13)
• Legenes rolle på post + tilstrebe lege-pasient kontinuitet 
• Døgnrytmeplan for lege- og pleietjenesten med standardiserte møtepunkt 
• Visittprioritering/ Tavlemøter/Koordineringsmøter (morgenmøte)
• Støttetjenester: Eks. endringer for renhold og portørtjenesten.
• Lederstøtte



Brukerhistorie - Sykepleier 

• Sykepleier Anna starter arbeidsdagen
• Logger seg på mobil app på valgt sykehus-mobil, og knytter seg mot pasienter
• I «Mine pasienter» visning på appser Anna relevant informasjon om sine fire pasienter.

• Anna planlegger besøk til sine fire pasienter.

• I app ser hun at det er lagt inn en beskjed at pasient Jahr 
ønsker å dusje.

• To av pasientene er nye i løpet av natten. I tavlen/app er 
det registrert at pasient Ohr kom inn med dråpesmitte.

• Anna tar runden innom sine pasienter. 
• Pasient Jahr har et spørsmål som ansvarlig lege må besvare. Anna sender en direkte melding til lege 

via mobil app.
• Hun bestiller mat elektronisk til alle sine pasienter, bortsett fra pasient Fjell som skal opereres senere 

på dagen, dette er indikert med «Faste» i rød skrift i tavlen.
• Underveis på runden oppdaterer Anna listen over beskjeder knyttet til hver pasient.



Brukerhistorie - Sykepleier 
• Anna deltar på posten sitt faste tavlemøte kl. 08.30

• På tavlemøte er det fokus på prioriterte pasientgrupper (kritiske, nye og utreise).
• Det blir informert om at pasient Jahr sannsynligvis kan reise hjem i løpet av dagen. Sengestatus for 

pasient endres til «Utreise i dag» og «Utsjekk-liste» i tavlen blir aktivert.

• Anna deltar på «pre-visitt» sammen med lege kl.09.00.

• Imatis via PC støtter dialog. Informasjon i journalsystem kan også nåes fra Imatis via 
kontekst-overgang.

• Anna bestiller via Imatis en «ad-hoc» portør for å frakte Ohr. Risiko-status fall-fare følher
med bestilling. Hun får status tilbake at ledig portør har akseptert oppdrag og er på vei.

• Aktiviteter
• Alle aktiviteter på Jahr sin «Utsjekk-liste» er haket av og ferdigstilt, og pasient er klar til å reise. 

Pasient skrives ut, renhold bestilles. Seng er merket som ikke klar for ny pasient før renhold 
ferdigstilles.

• Anna planlegger avslutning av arbeidsdagen
• I Mobil app på telefonen legger hun inn beskjeder til sykepleier som går på vakt. 
• Etterpå logger hun seg av Imatis på valgt sykehus-mobil og setter telefon tilbake i rack for oppladning.
• Sykepleier som går på vakt logger seg på og  tar over ansvar og calling-signal for pasientene.



Utfordringer / Diskusjonspunkter

Personvern «Enda et system»

Deling av informasjon

Kliniske prosesser

Teknisk Infrastruktur

Å legge til rette for mange og komplekse arbeidsprosesser ved hjelp av teknologi, fører ikke alltid 
utviklingen der en ønsker, hvis en ikke griper fatt i mulighetene. Mange arbeidsprosesser vil få ny støtte, 
som gir rom for fornying og forbedring.  Det innebærer at arbeidsprosesser vil støttes på en ny måte og 
gamle vaner må endres. 

Det handler ikke (bare) om teknologi


