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Prosjektleder i HSØ 
E-læring og samhandling 



Helse Sør-Øst RHF 
sørger for 
spesialisthelsetjenester 
til 2,8 millioner 
mennesker i regionen  
 
Helse Sør-Øst RHF eier 
11 helseforetak 
(=foretaksgruppen) 
 
Det arbeider tilsammen 
77.000 medarbeidere i 
helseforetakene 
 
Samlet budsjett for 
foretaksgruppen er 
omlag 77 milliarder 
kroner 
 



Lærende virksomheter 



Lærende virksomheter 



Lærende virksomheter 



Lærende virksomheter 



E-læring i sykehus- noen stikkord 

Implementering av større endringer 

Opplæring i prosedyrer 

Pasient- og pårørendeopplæring 

Sertifisering 

Obligatorisk opplæring 

Effektivisering og standardisering 

Regionalt samarbeid 

Samarbeid med kommunal sektor  

 

 



Teknologi 

Mer av: 

• Video 

• Spill, interaktivitet 

• Nano-kurs 

• Tekst på nett 

• HTML5 



986 
•Utviklet av fagfolk 

•Kvalitetssikret 

•Oppdatert 

•Interaktivt 

•Praksisnært  



Antall e-læringskurs gjennomført i HSØ i 2012 og 2013 



133143 







Regionalt samarbeid i HSØ 



Læringsportalen 





«Det skal utvikles strategi for kompetansedeling 
og kompetanseutveksling med kommunale 
helse- og omsorgstjenester i regionen.» 

 
Fra oppdrag og bestilling HSØ 2015 



Hva trenger vi? 

• Effektiv opplæring der den trengs 

• Kompetanse til å mestre nye oppgaver 

• Felles språk 

• Effektiv kommunikasjon 

• Felles forventninger 

             

 

                                 Gode pasientforløp 



Sykehus og kommuner må jobbe sammen  



”Samarbeid om gjensidig kompetansedeling 
basert på e-læring” 

•Prosjekt som skal skissere og prøve 
ut en fremtidsrettet delingsløsing for 
HSØ og KS. 



Hvordan kan vi 

•dele det vi har? 

•utvikle nye kurs sammen? 



Mål: Fra spredt deling på nett til 
systematisk deling på 
læringsplattformer. 

 

Bedre tilgjengelighet 

Faglig kvalitet 

Bedre logging 

Mer effektiv deling 

Mer fokus på e-læring og opplæring 

Bedre for brukerne 

 



Dagens delingspraksis: 
 Stor variasjon og bredde 

• 83 ulike e-læringskurs.  

• 19 kurs er delt flere ganger 

• 16 forskjellige nettsteder 

• Flere målgrupper: 

– Kommuneansatte 

– Pasienter og pårørende 

– Ansatte i spesialisthelsetjenesten 

 

 





Mest delte kurs 

• KOLS 

• Smittevern 

• Håndhygiene 

• Legemiddelhåndtering 

• Barn som pårørende 

• Dysfagi 

• Teknisk desinfeksjon 

- Burde vi dele mer på de andre kursene også? 

-hvilke nye  opplæringsbehov følger 
 av Samhandlingsreformen? 



KS Læringsarena 



Kurspresentasjon 



KS Kursliste helsefag 



Kursbeskrivelse 



• 172 kommuner i vårt område 

• 87 er i gang med KS Læringsarena 

 



Hva gjør vi?  

• Kartlegging og involvering 

• Pilot 

• Rutiner 

• Intensjonsavtale  

 



Samhandling 
om e-læring 
og opplæring 

Adminforum og  e-
læringspraksis 

Samhandlings-
praksis i dag 



Utfordringer  

• Koordinering 

– 11 helseforetak skal samhandle med 172 
kommuner (Oslo har 15 bydeler) 

– Alle  kommunene har individuelle 
samarbeidsavtaler med lokalt sykehus 

• Endring 

– Samlet e-læring berører eksisterende praksis 

• Fagansvar 



Dette vil vi ha: 

• Tilgjengelig, god opplæring til ansatte i  
sykehus og kommuner 

• Dele mest mulig best mulig 

• Dialogarena for e-læring 

• Kommunene en naturlig del av vår e-
læringspraksis. 



Felles forventninger er lurt  

 



Intensjonsavtale med KS 

• Økonomi 

• Tilgjengelighet 

• Eierskap og rettigheter 

• Felles produksjoner 

• Læringsportaler 

• Fagansvar 

• Dokumentasjon  

• Brukerstøtte 
 



HSØ retningslinjer for deling 

• Teknisk rutine 

• Forvaltning  og involvering i foretak 

• Bestillerutiner 

• Dokumentasjon 

• Varsling og feilretting 
 



Trygge pasienter 


