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Fremtidens helsetjenester krever bruk av ny teknologi og nye løsninger. Kravene til omstilling og mer 
effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser er store både hos spesialist- og kommunehelsetjeneste. 
Samtidig som tjenestene skal fornyes og effektiviseres, er det en overordnet helsepolitisk målsetting å 
skape «pasientens helsetjeneste». Men hvordan kommer vi frem til de gode løsningene?  

Tjenestedesign, eller design thinking, vinner stadig terreng som metode for problemløsning innen flere fagfelt. 
Tjenestedesign er en metodisk tilnærming for å utvikle innovative løsninger med utgangspunkt i reelle 
brukerbehov, hvor samskapende prosesser bidrar til løsninger som kan integreres i tjenestene og samtidig gir 
brukerne bedre mulighet til å mestre eget liv og helse.  

Helseinnovasjonssenteret, Helse Møre og Romsdal v/ Kristiansund Sykehus, Sykehusapotekene Midt- Norge, 
SINTEF og Kristiansund kommune har et pågående innovasjonsprosjekt (2017- 2021) hvor tjenestedesign blir 
brukt for å realisere tjenesteinnovasjon og etablere ny praksis. Prosjektet heter «Intravenøs 
antibiotikabehandling i hjemmesykehus- utvikling, pilotering og evaluering av nytt pasientforløp for 
samhandling med bruk av teknologi for mestring og avstandsoppfølging». Formålet med prosjektet er å utvikle, 
teste og evaluere et nytt pasientforløp, som ved bruk av samhandling og teknologi, skal bidra til å gi pasienter 
økt innflytelse og mestring ved å være aktive deltakere i egen behandling. Nye løsninger skal muliggjøre 
behandling og oppfølging av pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem. 
Pasientforløpet inkluderer bruk av teknologi for trygghet, mestring og avstandsoppfølging. Nytt i samhandlingen 
er at pasienter følges opp hjemme av regionalt responssenter og sykepleiere i kommunalt ambulant responsteam, 
i henhold til individuell behandlingsplan hvor sykehuslege til enhver tid er medisinsk ansvarlig for pasienten.  

 

Det gjennomføres en formativ evaluering av prosjektet for blant annet å belyse prosjektaktivitet og hendelser i 
det nye pasientforløpet, om og i hvilken grad brukergruppene opplever nytteverdi og for å avdekke barrierer og 
utfordringer i samhandlingen som kan og må forbedres. Praksisnære forskningsmetoder og 
tjenestedesignmetodikk benyttes for å belyse forskningsspørsmålene. Innsikten som opparbeides vil bli benyttet 
til å kvalitetssikre og videreutvikle pasientforløpet. En forskningsbasert tilnærming til tjenesteinnovasjon vil gi 
ny kunnskap om hvilke muligheter teknologi og innovative samhandlingsløsninger gir, hvordan det kan bidra til 
mer brukervennlige løsninger som faktisk kan bli tatt i bruk og som har et potensial til å effektivisere 
helsetjenesten. Følgeforskningen av prosjektet vil derfor kunne si noe om hvilke overføringspotensiale 
pasientforløpet har til andre diagnosegrupper, behandlingsmetoder og geografiske områder. Prosjektet er 
organisert i fire arbeidspakker som skissert under i figur 1.  

 



 
Figur 1: Tidslinje og innhold i prosjektets arbeidspakker 

 

Tjenestedesignprosessen i arbeidspakke 1 (forprosjektet): Organisering av det nye pasientforløpet er 
komplekst, på tvers av instanser og ulike fagområder. Dette innebærer et stort behov for kunnskap om både 
pasienters, pårørendes og ansattes behov, felles problemforståelse, engasjement og felles entusiasme. 
Tjenestedesignmetodikk ble valgt som fremgangsmåte for å imøtegå disse behovene ved utvikling av 
tjenesteforløpet. Prosessene i forprosjektet har tatt utgangspunkt i de fire fasene i den doble diamanten (figur 2).  

 

 
Figur 2: Den doble diamant (AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og KS FoU. Tiden inne for tjenestedesign? Innføring for 
kommunale innovasjonsprosesser.   Oslo: KS, Design for offentlige tjenester, Designit, EGGS, Halogen og Livework; 2015. 

 

Undersøkelsesfasen: Et av hovedprinsippene i tjenestedesign-metodikk er å skape meningsfulle tjenester med 
utgangspunkt i brukernes behov. Prosessen startet derfor med å kartlegge aktørenes behov når behandling og 
oppfølging av pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling skal flyttes ut fra sykehuset til 
pasientens eget hjem. Innsikt ble hentet inn fra følgende brukergrupper; personer over 18 år som har mottatt 
intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet (n=3), personer over 18 år som har mottatt tradisjonell behandling på 
sykehus (n=4), pårørende (n=4) og fagpersoner som er involvert i å levere den nye tjenesten fra både spesialist- 
og primærhelsetjeneste (n=9). Metoder som vi brukte i innsiktsarbeidet var samtalegrupper og semi-strukturerte 
intervjuer. Intervjuguider ble benyttet for å sikre at både menneskelige, organisatoriske og teknologiske forhold 



ble belyst. Samtalene og intervjuene ble dokumentert med sitater og lydopptak for å sikre et godt datagrunnlag, 
og for å underbygge og videreformidle funn.  

Analysefasen- fra data til funn: Innsamlede data ble analysert, og vi identifiserte de meste sentrale behovene for 
at det nye pasientforløpet skal bli et trygt, sikkert og attraktivt tilbud for brukere og pårørende. Resultat fra 
innsiktsarbeidet viser blant annet at kontinuitet i oppfølgingen i hjemmet, tilgang på personell med samme 
kompetanse som på sykehus, brukervennlig teknologi og god opplæring er essensielt for at brukerne opplever 
den nye tjenesten som like trygg som tradisjonell behandling inne på sykehus. Vi benyttet notater, bilder og 
lydopptak for å analysere og strukturere data fra intervjuene og gruppesamtalene. Funnene ble tematisk inndelt i 
hovedfunn, og fremstilt i en Powerpointpresentasjon med bruk av både illustrasjoner og sitater. For hvert av 
funnene ble det beskrevet hva som er viktig å ta med i arbeidet med å utvikle pasientforløpet (figur 3). 

 

   
Figur 3 Presentasjon av hovedfunn nr. 1 

 

Ideutviklingsfasen; Det ble gjennomført flere workshops med ulike brukergrupper, hvor funnene fra 
innsiktarbeidet ble presentert. Idèmyldringsworkshop 1 ble gjennomført med pasienter, pårørende og ansatte fra 
regionalt responsteam. Vi presenterte da foreløpige funn visuelt og med utgangspunkt i vår første utkast av 
blueprint, og ønsket tilbakemelding og korrigering fra deltagerne. Hadde vi forstått riktig? Vi hadde et særlig 
fokus på trygghet; når og hvor kunne deltagerne finne svakheter i foreløpig skisse av pasientforløpet? Deltakere 
fikk tid for seg selv til å gå gjennom forløpet, spørre om ting de lurte på og deretter utlevert post- it lapper hvor 
de ble oppfordret til å skrive ned forslag til svakheter/ utfordringer. Disse samlet vi deretter sammen og sorterte 
tematisk. Ny innsikt etter denne workshopen var bla. at vi må tenke mere på hvordan vi kan trygge de pårørende, 
som gir uttrykke for at de føler et enormt ansvar i det tenkte pasientforløpet. Tiltak som sjekkliste for opplæring 
av pårørende ble dermed tatt med inn i arbeidet med ny prototype. Dette er bare en av mange ideer som kom 
frem i denne workshopen. I Idemyldringsworkshop 2 søkte vi ideer på hvordan pasient- og pårørendebehovene 
kan variere ut fra ulike demografiske faktorer. Her kom det blant annet frem flere forskjeller i behovene mellom 
eldre brukere og brukere med små barn.  

Konseptualiseringsfasen: Resultatene av de kreative prosessene og prioriteringene fra workshopene førte til en 
ny prototype av det nye pasientforløpet. I vårt prosjekt er prototypen en blueprint, en teknisk tegning som 
fungerer som en prosessbeskrivelse. Blueprinten definerer pasientens handlinger fra inklusjon til avslutning av 
tjenesten, brukerens kontaktpunkt med helsetjenesten, helsetjenestens handlinger både synlig og ikke synlig for 
pasient samt hvilke verktøy/tekniske hjelpemidler/prosedyrer som behøves både for pasient og helsepersonell 
langs hele reisen. Prosessbeskrivelsen sier videre noe om hvem som skal gjøre hva, og danner grunnlag for 
videre testing og implementering.   

Testing og justering: Prosjektgruppen, med et utvidet antall aktører, deltok på en table top-test/ prototypetest for 
å undersøke om det var klart for å teste ut pasientforløpet på reelle brukere. Testen ble gjennomført med 
utgangspunkt i opparbeidede kunnskap om brukerbehovene identifisert gjennom innsiktsarbeid, og i tett 



samarbeid med tverrfaglige disipliner og interessenter. Det ble foretatt en gjennomgang av alle detaljer i 
pasientforløpet, igjen visuelt fremstilt i form av blueprint. Ansvarlige fra både kommune og sykehuset 
gjennomførte testing av dokumentasjonsflyten mellom kommune og helseforetak for en fiktiv opprettet 
testbruker. Ansatte bidro med kvalitetssikring og innspill på viktige faktorer som må være kartlagt for at 
tjenesten skal kunne gjennomføres på en faglig forsvarlig måte og som ivaretar brukernes behov for 
informasjonssikkerhet og personvern.  

  
Bilde 2 Prototype-test; Det ble foretatt en gjennomgang av alle detaljer i pasientforløpet hjemmesykehus, visuelt fremstilt i form av en 
blueprint. En observatør hadde ansvaret for å dokumentere i en matrise hva som kom frem under gjennomgang av blueprinten; styrker/ 
svakheter, hva er på plass/ hva mangler, hva kommer på feil/ riktig tidspunkt i forløpet, utfordringer, hvem er ansvarlig mm. Koder i matrisen 
markeres på blueprint-illustrasjonen, og danner grunnlag for videre justering og konsept-testing og videre utarbeiding av ny prototype med 
en detaljert blueprint.  

 

Det ble også gjennomført tester for valg av type infusjonspumper, valg av venøs tilgang m/utstyr og valg av 
velferdsteknologiske løsninger. Tre ulike infusjonspumper ble testet på pasienter ved medisinsk avdeling, 
Kristiansund sykehus. Pumpenes brukervennlighet og brukersikkerhet med tanke på hjemmesykehus ble vurdert. 
Valg av venøs tilgang ble gjort på bakgrunn av erfaringer gjort i referanseprosjekter og «state of the art» 
prosedyrer. Valg av kommunikasjonsløsninger og velferdsteknologiske løsninger ble foretatt med utgangspunkt i 
kunnskap om brukerbehovene etter gjennomført innsiktsarbeid, og etter «state of the art» prosedyrer ved 
regionalt responssenter. Behov for ytterligere fag- og opplæringsprosedyrer ble avdekket, og en egen 
prosedyreportal ble utarbeidet og gjøres offentlig i løpet av arbeidspakke 2. Videre testing og ferdigstillelse av 
teknologiske kommunikasjonsløsninger, rutiner, instrukser og prosedyrer for samhandling mellom spesialist-, 
kommunehelsetjenesten, regionalt responsteam og Sykehusapotek viste seg å være nødvendig før vi kunne starte 
å inkludere pasienter i den nye tjenesten. Dette er nå gjennomført og første pilot-pasient har gjennomført 
behandling i hjemmet. 

 

Erfaringer fra å jobbe med samskapende tjenestedesign-metodikk for å utvikle det nye pasientforløpet: Vi 
erfarer at selve prosjektorganiseringen fasiliterer for reell samskaping mellom aktørene. Ansatte fra de fem 
likeverdige partene i prosjektet utgjør arbeidsgruppen som møtes ukentlig for å sikre felles forståelse og 
fremdrift av utviklingsarbeidet. Alle deltakere er likeverdige partnere og har komplementære ferdigheter og 
erfaringer for å kunne utvikle brukervennlige, bærekraftige og gjennomførbare tjenester. Sykepleiere fra sykehus 
og kommune, leger, smittevernansvarlig, IT- ansvarlige, EPJ-ansvarlige, teknikere, klinisk farmasøyt, 
tjenestedesignere, innovasjonsrådgivere og forskere er representert for å sikre ivaretakelse av forskjellig 
kompetanse, ulike perspektiver og erfaringer. Utvikling av den nye løsningen er utformet i tett samarbeid med 
tjenesteyterne fra alle berørte instanser, og dette mener vi har vært en avgjørende faktor for å designe en 
kvalitativ god løsning som ikke ville vært oppnåelig uten deltakelse av alle parter. Samskapingsprosessen har 
realisert en bred følelse av eierskap og felles forståelse av brukerbehovene, og ikke minst at tjenesten blir 
gjennomførbar og bærekraftig i normal drift. 

Et flertall av medlemmene i arbeidsgruppen har ikke erfaringer med å jobbe etter tjenestedesign-prinsipper fra 
tidligere, og flere har gjentatte ganger formidlet at de er ydmyke ovenfor denne nye tilnærmingen hvor vi faktisk 
utvikler tjenesten sammen med pasienten, og ikke bare for dem. Som flere helseutdannede erkjenner, er vi 



opplært til å være løsningsorienterte og raske med å sette i gang nye tiltak, også før vi kanskje helt har forstått de 
reelle brukerbehovene. I offentlig sektor er vi vant til at det jobbes ovenfra og ned når man skal utvikle eller 
forbedre tjenester. Det at brukerne blir involvert som i caset hjemmesykehus, har stor betydning for innsikten 
man får i deres behov. Brukerne har uttrykket takknemlighet over å bli hørt og få lov til å bidra i utvikling av en 
ny tjeneste. Det er brukeren som har kunnskap om sine egne behov, og de har gitt oss verdifulle innspill til valg 
av løsning. 

Deltakere i prosjektgruppen trekker frem visualisering av tjenestemodellen ved hjelp av blueprint som en 
suksessfaktor for gode arbeidsprosesser i forprosjekt. Blueprint har vært et viktig verktøy for samskapingen og 
for å etablere felles forståelse underveis i prosessen. Flere presiserer at dette verktøyet har bidratt til at man 
klarer å holde oversikten over alle detaljene i pasientforløpet, og at det var et svært nyttig redskap når vi 
gjennomførte prototype-testing.  

Utgangspunktet for innovasjonsprosjektet var en idè til et konsept som skulle bidra til å underbygge «pasientens 
helsetjeneste» og samtidig imøtekomme ressursutfordringer som helsevesenet står overfor. Vi har ved bruk av 
tjenestedesignmetodikk blitt bevisst på at andre løsninger kan være bedre egnet ved at de gir større verdi for 
brukergruppene. Vi har erfart at det er viktig å ikke binde seg til et konkret konsept for tidlig, men åpne opp for å 
tenke annerledes. Dette forsøker vi stadig å etterleve, og vi justerer stadig konseptet etter innspill og erfaringer 
fra aktører og brukere.  

 

 

 

 

 

 

 
 


