
Strategi for helsetjenester til eldre (HTE) 
2016-2022
HTE skal være en pådriver for nyskaping, utvikling og kvalitet i 
helsetjenester til eldre gjennom utdanning, forskning, kunnskaps- 
utvikling, kunnskapsdeling og klinisk arbeid

Nyskaper i tjeneste for vår neste



HTE skal være en pådriver for nyskaping, utvikling og  
kvalitet i helsetjenester til eldre gjennom utdanning, forskning, 
kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og klinisk arbeid

VISJON

Samhandlingsreformen 
gir føringer for formalisert 
samarbeid mellom sykehus, 
høgskole, sykehjem og  
andre kommunale sambeids- 
partnere med mulighet for  
å utvikle alternative modeller 
for bedre helsetjenester til 
eldre
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HVA ER HTE? 

Et samarbeid mellom: 
• Kliniske avdelinger, Diakonhjemmet Sykehus
 o Medisinsk avdeling 
 o Kirurgisk avdeling
 o Alderspsykiatrisk avdeling
 o Klinisk aktivitetsavdeling(fysioterapeuter, ergoterapeuter,  
                logopeder, kliniske ernæringsfysiologer, LMS)
• Brukerutvalget, Diakonhjemmet Sykehus
• VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet
• Diakonhjemmet Omsorg

HTE SKAL BIDRA TIL AT DIAKONHJEMMET I 2022  
KJENNETEGNES AV:

• Engasjement for eldre og eldres helse
• Etterspurte helsetjenester til eldre
• Dedikert kompetanse og høy grad av prestisje hos fagpersoner på feltet
• Ettertraktet mastergradsstudium «Tjenesteutvikling til eldre»
• Kontinuerlig utvikling, forskning og kunnskapsdeling innen  
   helsetjenester til eldre
• Omfattende samhandling med andre kompetansemiljø og nettverk
• Strukturert og konstruktivt samarbeid mellom sykehuset,  
   høyskolen, Diakonhjemmet Omsorg og Oslo kommune.



Strategi for Helsetjenester til eldre (HTE) 
2016-2022

VISJON FOKUSOMRÅDER FOR HTE 2016 – 2022
FORSKNING, FAGUTVIKLING, KUNNSKAPSDELING

• Stimulere til eldrerelatert tverrfaglig forskning og fagutvikling   
   med ulike metodiske tilnærminger
• Årlig utdeling av forsknings- og fagutviklingsstipender 
• Videreutvikle HTEs kurs- og seminarpakke 
• Videreutvikle relevante studietilbud relatert til eldres helse
• Være en stemme for kvalitet i eldres helse internt og eksternt  
   ved å fokusere på:
 o God ernæring til eldre med kroniske sykdommer
 o Rehabilitering av eldre etter sykehusopphold
 o Eldre med psykiske lidelser
 o Forebygging av fall og brudd hos eldre
 o Eldre og legemidler

KUNNSKAPSBASERT KLINISK PRAKSIS TIL ELDRE

• Bidra til å utvikle HELHETLIGE OG KOORDINERTE  
   pasientforløp «fra hjem til hjem» for den eldre pasient
• Bygge tverrfaglige nettverk på tvers av enheter og avdelinger for å
 o videreutvikle felles geriatriforståelse 
 o bidra i utvikling av kunnskapsbaserte kliniske prosedyrer
• Prøve ut modeller for å forbedre helsetjenester til eldre gjennom
 o tverrfaglig prosjekter i samarbeid mellom spesialist- 
                og primærhelsetjenesten
 o videreutvikling av ambulante tjenester
 o samarbeid om kliniske studier for bachelorstudenter

PROFILERING AV HTE

• Intern profilering – synliggjøre HTE i sykehuset, på høyskolen og  
   i Diakonhjemmet Omsorg
• Ekstern profilering
 o Presentere fagutviklings- og forskningsprosjekter  
                eksternt og internt 
 o Oppdatert informasjon på internett – nyheter, kurs,  
                prosjekter, forskning m.m.

NYSKAPING

• Delta aktivt i utviklingen av Diakonhjemmet Omsorg
• Prøve ut nye metoder i arbeidet med kunnskapsdeling
• Viderutvikle samarbeidet med Oslo kommune 
 o Utviklingsenheten for helse og omsorg i Oslo kommune/ 
                 geriatrisk ressurssenter
 o Aker Helsearena
 o Helsehusene
• Viderutvikle samarbeidet sykehus – høyskole - sykehjem 
• Prøve ut nye samarbeidsformer med pasienter og pårørende

Det er behov for økt forsknings- 
aktivitet på helsetjenester til  
eldre.  Det er potensial til å  
utvikle et sterkt tverrfaglig  
forskningsmiljø ved Diakonhjemmet.
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Koordinator i sykehuset:   
Torunn Nesset, torunn.nesset@diakonsyk.no tlf. 22 45 40 70

Koordinator i VID:   
Nina Jøranson, Nina.Joranson@vid.no 

Leder for FOU-gruppen:  
Anette Hylen Ranhoff, Anette.Ranhoff@diakonsyk.no


