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DIGITALE SÅRTJENESTER – EN SAMARBEIDSMODELL 

 
Foto: Kommunikasjonsavdelingen, Vestre Viken 

Teknologi er en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste slik det 
er fremhevet i Morgendagens omsorg, Nasjonal helse- og sykehusplan (NSHP 
2020-2023) og Rapport om Digital hjemmeoppfølging understreker tydelig at 
helsetjenesten må ta i bruk teknologi for å flytte tjenester hjem til pasientene, og 
samarbeide om helhetlig oppfølging av pasienter på tvers av nivå.  

Dette krever endringer i hvordan vi samhandler og yter tjenester til befolkningen. 
Hele innovasjonsprosessen fra «Ide til tjeneste i drift» basert Veiviser for 
videokommunikasjon / Veikart for tjenesteinnovasjon, testes nå ut i Felles 
tjenestemodell for digitale sårtjenester, i 4 helseforetak og deres kommuner 
(Innomed / KS / Helsedirektorat). 

SMARTsam har lang erfaring med innføring av video i helsetjenester i kommuner 
og helseforetak. SMARTsam har vært prosjektleder og ledet hele innovasjons- og 
implementeringsprosessen når video tas i bruk i nye tjenester.  

Som samarbeidspartner, prosjektleder eller veileder bistår SMARTsam med: 

a) Unik kompetanse spesifikt ift tilpasning av digitale sårtjenester og 
innføringsprosesser i helseforetak og kommuner 

b) Innspill til prosessen 
c) Utforme søknader, prosjekt- aktivitets- og milepælsplan, (tid, ressurs, økonomi) 

og avklare ressursbehov  
d) Lede, veilede i innovasjonsprosessen (Forankring, 
a) planlegging, designe forløp, implementering, gevinstrealisering, drift og evaluering) 
e) Arrangere innovasjonsworkshoper, oppstartsmøter, tjenesteforløpsprosess 
f) Etablering av samarbeid mellom IKT og fag, med bistand i anskaffelsesprosess, 

implementering og opplæring 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf
https://www.innomed.no/verktoy-og-ressurser/veivisere-og-guider/veiviser-videokommunikasjon
https://www.innomed.no/verktoy-og-ressurser/veivisere-og-guider/veiviser-videokommunikasjon
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/


 

Side 2 

Dere slipper selv å bruke tid på:  

a) Prosjektledelse eller gjennom veiledning til egen innovasjonsprosess, bruke 
unødig ressurser på å gjennomføre utvikling 

b) Gjennomføring og oppfølging av prosjektaktiviteter, fremdrift,  
måloppnåelse og rapportering i alle faser av tjenesteinnovasjonen  

c) Overføring til driftsorganisasjonen 

Mail: post@smartsam.no  Telefon: 920 60 898 

Mer om digitale sårtjenester   

1. Digital sårtjeneste - Vestre Viken  / Digital sårtjeneste - Innomed 
2. Felles tjenestemodell for digital sårtjenester (kommer) 
3. Jodapro hodekamera 

 

 

https://vestreviken.no/digital-sartjeneste
https://innomed.no/digital-hjemmeoppfolging/digital-sartjeneste
https://www.jodapro.no/

