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Agder har gjennom flere prosjekt, siden 2012, gjort flere erfaringer innenfor feltet digital 
hjemmeoppfølging (DHO). Agder deltok som et av seks prosjekt i Helsedirektorats satsning nasjonalt 
velferdsteknologiprogram (NVP) og fikk ved prosjektslutt ytterligger tilskudd for å utfylle kunnskap om 
samhandling og informasjonsdeling. Denne rapporten oppsummerer erfaringer gjort i videre arbeid 
med spesielt fokus på sømløse forløp i samhandling mellom forvaltningsnivå.

Prosjektet hadde i tråd med utlysningen et overordnet mål om bedre fysisk og psykisk helse, bedre 
pasientopplevelse for personer som benytter digital hjemmeoppfølging, samt økt bærekraft for helse-
og omsorgstjenesten.

Gjennom prosjektperioden jobbet man med organisering av tjenesten i alle nivå av omsorgstrappen 
med et spesielt fokus på «pasienten i sentrum». For å evaluere prosjektets resultatmål ble det sendt ut 
brukerundersøkelse i DHO-løsningen, enkelte intervjuer med pasienter som får oppfølging fra 
hjemmetjenesten, samt kort intervju med pasientene som var involvert i fastlegepiloteringen. I tillegg 
til spørreundersøkelse til involverte tjenesteaktører.

Prosjektet har hatt et stort fokus på bærekraftige tjenesteforløp i drift og har jobbet med å etablere 
varige strukturer. Det er etablert tjenesteforløp med regionalt samarbeid i tillegg til lokale 
tjenesteforløp med oppfølging ute i tjenesten. Gjennom pilotering av DHO fra sykehus med overgang til 
kommune har man jobbet bl.a. med takstarbeid for å oppnå bærekraft i tjenesten. Det har vært en 
pågående dialog mellom sykehus og kommune for å få til sømløse overganger av oppfølgingsansvar. 
Samme tekniske løsning hatt stor betydning for smidige overganger. Her er behov for videre arbeid 
spesielt ift finansiering av forløpene.

Prosjektet fikk gjennomført en pilotering i liten skala fra ordinært fastlegekontor. Man fikk her gjort seg 
erfaringer som prosjektet anbefaler jobbes med videre da det er behov for ytterligger kunnskap.

En onboardingspakke ble laget for enklere oppstart for nye kommuner og avdeling på sykehus.

I januar 2022 var det utarbeidet en fremdriftsplan for å koble DHO-løsning mot VKP for å oppnå en 
bedre informasjonsdeling mellom systemene. Dette er noe som vil jobbes med videre.

I 2022 fortsetter regionen å arbeide med og videreutvikle digital hjemmeoppfølging bl.a. gjennom et 
samhandlingsnettverk som ble opprettet i prosjektperioden.
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• Prosjektet er forankret i Styringsgruppen 
eHelseAgder 2030 med representanter fra 
kommune, sykehus samt representanter fra KS og 
fylket.

• Kristiansand kommune er prosjekteier og søkte 
sammen med Farsund, Arendal og Grimstad 
kommune, samt Sørlandet sykehus Helseforetak.

Styringsstruktur Finansiering Prosjektorganisering

• Prosjektet mottok tilskudd fra helsedirektoratet 
• Egenfinansiering i form av ressurser >500 timer
• Egenfinansiering fra leverandør i form av timer

• Prosjektleder: Karoline Vassbø Nyhus (Kr.sand kommune)
• Arbeidspakkeleder «DHO fra sykehus med overgang til kommune»: 

Trudi Nilsen Lohne (SSHF) 
• Arbeidspakkeleder «DHO ute i tjenesten»: Camilla Gabrielsen 

(Farsund kommune)
• Arbeidspakkeleder «Fastlegepilotering og gevinstoppfølging» 

Christine Widding Kaspersen (Kr.sand kommune)
• Arbeidspakkeleder «Regional Telemedisinsk sentral»: Audun 

Solstad (Arendal kommune)
• Prosjektmedarbeider Carina Nednes Jensen (SSHF), Astrid Roland 

Myren (Farsund kommune)
• Prosjektressurser: Koordinator DHO Agder Morten Lauknes og 

Torunn Helen Eidså (Kr.sand kommune)

Mars 2021- Desember 2021Tidsrom for prosjektet

NØKKELINFORMASJON

Siden 2012 og frem til d.d. har kommunene i Agder, Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF), 
Universitet i Agder (UIA) og ulike bedriftspartnere samarbeidet om prosjekter innen 
trygghetsteknologi og digital hjemmeoppfølging (DHO). Fra 2018 har også fastleger og 
primærhelseteam i Agder hatt en aktiv rolle i prosjektene.

Formålet med utprøvingen er å etablere et kunnskapsgrunnlag for nasjonale anbefalinger 
og utdype erfaring fra aktørene på Agder som deltar i utprøving av digital 
hjemmeoppfølging av kronisk syke.

Hovedmålet for prosjektet vil være som beskrevet i utlysningen: Bedre fysisk og psykisk 

helse, bedre pasientopplevelse for personer som benytter digital hjemmeoppfølging, samt 

økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektet ble organisert i fem arbeidspakker. 

1. DHO fra sykehus med overgang til kommune. 

2. Teknologisk tilrettelegging for samhandling. 

3. Fastlegepilotering og gevinstoppfølging. 

4. DHO ute i tjenesten. 

5. Regional telemedisinsk sentral. 

Denne rapporten presenterer resultat fra dette arbeidet. Resultater fra utprøvingen 2018-

juni 2021, samt andre evaluerings-, gevinst- og delrapporter an leses  på ehelseagder.no 

Alle kommunene på Agder, sammen med Sørlandet Sykehus Helseforetak og to fastleger ved Trekanten og Sør Arena legesenter i Kr.sand 
kommune. Siemens Healthineers har vært leverandørSamarbeidspartnere
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Begrunnelse for 

deltakelse

Fakta om 

prosjektet

Agder hadde ved prosjektstart kommet et stykke på vei innen e-helse og samhandlingen mellom kommune, 

sykehus og fastlege, men det var identifisert flere problemstillinger som synliggjorde behovet for ytterligere 

innovative prosesser og utarbeidelse av felles løsninger. Disse problemstillingene knyttet seg til utarbeidelse og 

implementering av helhetlig tjenestemodell, hvor aktørene involveres og de innovative tjenesteforløpene 

innføres, slik at det gir gevinster.

På vei mot en bærekraftig tjeneste for digital hjemmeoppfølging på Agder ble det i 2020 vedtatt at Agder-

prosjektet i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet skulle, fra januar 2021, jobbe med tre 

satsningsområder. Digital hjemmeoppfølging ute i tjenesten, fra regional telemedisinsk sentral og fra sykehus 

og overgang til kommune/primærhelseteam/fastlege.

Prosjektet ønsket å jobbe videre med disse satsningsområdene med mål om strukturer for samhandling, 

sømløse tjenester og gode pasientforløp for pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging uavhengig av 

forvaltningsnivå. Det var viktig for Agder å fortsette dette arbeidet da det var behov for å øke 

kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig organisering av digital hjemmeoppfølging, kriterier for 

tildeling/forvaltning, overganger mellom forvaltningsnivå og fastlegeinvolvering.

I tillegg ville prosjektet fortsette arbeidet med gevinstrealisering til bruk i evaluering av måloppnåelse i 

utvikling av tjenesten. Samt se på ulike tiltak for teknologisk tilrettelegging for samhandling.

Nøkkeltall for Agder
• 25 kommuner (20 kommuner med samarbeidsavtale)
• 300 fastleger (52 fastleger involvert i større eller mindre grad siden 2018)
• Sørlandet sykehus helseforetak (Arendal, Flekkefjord og Kristiansand)

Antall pasienter
• Har variert i prosjektperioden ift pasienters behov (+-100stk)

Tjenesteforløp.
• Regional telemedisinsk sentral
• Oppfølging ute i tjenesten (hjemmetjenesten, oppfølgingstjenesten, oppstart habilitering, kommune-

psykolog m.m)
• Pilotert DHO fra primærhelseteam og ordinært fastlegekontor
• Oppfølging fra sykehus
• Oppfølging fra sykehus med overgang til kommune
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Andre 

samarbeids-

prosjekter i 

regionen

Utfordringer i 

tjenestene

• Interkommunale samarbeid
• Innovasjonspartnerskap og helhetlig tjeneste modell
• Koordinator digital hjemmeoppfølging
• Kommunalt responssenter

• Samarbeid mellom kommuner og helseforetak
• Kolskoordinator SSHF og regional telemedisinsk sentral
• Digital hjemmeoppfølging helse SørØst (HSØ)

• Annet
• Primærhelseteam (PHT)
• Digital hjemmeoppfølging Covid –19
• DIPAR
• Telesår
• Digital hjemmeoppfølging til pasienter med HIV ved SSHF
• Digital hjemmeoppfølging til nyfødte barn og mødre ved nyfødtintensiv SSHF

Se mer her: www.ehelseagder.no

• Under prosjektet har tjenestene vært preget av pandemisituasjonen. Prosjektressurser har måtte 

prioritere oppgaver relatert til pandemien, smittesporing, vaksinering etc

• Tjenesten er presset. Det er knapphet på ressurser og kapasitet. Dette gjelder både i 

kommunehelsetjenesten, fastlegene og på sykehuset. Noe som igjen har skapt utfordringer knyttet 

til samhandling og implementering.

https://www.uia.no/forskning/prioriterte-forskningssentre-ved-uia/senter-for-e-helse/innhold/prosjekter
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Mål med 

prosjektet
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Bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse for personer som benytter digital 
hjemmeoppfølging, samt økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten.

På vei mot en bærekraftig tjeneste har prosjektet jobbet videre med tre 
satsningsområder:
• Digital hjemmeoppfølging ute i tjenesten
• Digital hjemmeoppfølging fra regional telemedisinsk sentral
• Digital hjemmeoppfølging fra sykehus og overgang til regional telemedisinsk sentral 

/kommune/primærhelseteam/fastlege.

Resultatmål for prosjektet vil være i tråd med resultatmål i utlysningen.
 Videreutvikle tjenesteforløp for samhandling der DHO er initiert av 

spesialisthelsetjenesten
 Beskrive roller og ansvar i alle tjenesteforløp med spesielt fokus på samhandling i 

helsefelleskapet.
 Definere synergier i tjenesteforløp på tvers av de ulike forvaltningsnivåene, som er 

definert i helhetlig tjenestemodell.
 Beskrive samhandlingsløsninger for DHO (velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), 

Kjernejournal og Helsenorge.no.)
 Beskrive bruk av felles nasjonal komponent som skal deles med alle aktører i et 

helsefellesskap.
 Beskrive gevinster i forløp sett opp mot de ulike finansieringsmodellene i 

kommunene og mellom ulike aktører.
 Videreutvikle og piloterer digital egenbehandlingsplan på tvers av forvaltningsnivå.
 Pilotere DHO fra ordinært fastlegekontor. Kartlegge fastlegens perspektiv, behov for 

digital hjemmeoppfølging og aktuelle pasienter.

Prosjektets mål
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For at prosjektet skulle kunne evaluere måloppnåelse opp mot gevinstplan og mål satt i prosjektet, ble det utarbeidet 5 hovedkategorier for en strukturert plan for videre 
arbeid. Datagrunnlag for måloppnåelse inkluderer brukerintervjuer, spørreundersøkelser i Microsoft forms, evalueringsrapporter, samt brukerundersøkelser og evalueringer 
gjort i løsningen OpenTeleHealth (OTH).

• Hovedkategori 1: Brukeropplevelser med spørsmål om egen helse, økt kunnskap om sykdom, oppfølgingen og samarbeidet om oppfølgingen. 
• Evalueres med brukerintervju av 10 pasienter og brukerundersøkelse i OTH

• Hovedkategori 2: Samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten på Agder.
• Spørreundersøkelse i Microsoft Forms sendt til ulike aktører i spesialist- og primærhelsetjenesten

• Hovedkategori 3: Fastlege og pasient opplever nytteverdi ved bruk av DHO fra fastlegekontor.
• Intervju med fastleger, evalueringsrapport med innspill fra fastlegene og pasientene, spørreundersøkelse, brukerundersøkelse og intervju med pasientene.

• Hovedkategori 4: DHO som et støtteverktøy i eksisterende kommunale tjenester.
• Spørreundersøkelse i Microsoft Forms sendt til aktuelle aktører i kommunen, samt intervju med oppfølgere og pasienter.

• Hovedkategori 5: God onboardingsprosess for kommunene mot Regional TMS med tanke på en driftssituasjon.
• Spørreundersøkelse i Microsoft Forms sendt til aktuelle beslutningstakere i samarbeidskommuner og kontaktpersoner for VFT i kommunene.

Prosjektets metode for evaluering



11

Organisering 

av tjenesten

3
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TJENESTEFORLØP OG SAMHANDLING

Kort beskrivelse av tjenesteforløp

Regional Telemedisinsk sentral (TMS)
• Pasienten gjennomfører egenmålinger som sendes inn til oppfølgertjenesten via PC, nettbrett eller app på smart-

telefon
• Oppfølgingstjenesten (Regional Telemedisinsk Sentral) benytter algoritmer til å identifisere om målingene avviker fra 

pasientens grenseverdier
• Helsepersonell følger opp målinger og tar kontakt med pasienten dersom målingene er avvikende. Man jobber etter 

trafikklysmodellen.
• Løsningen er brukt til flere brukergrupper KOLS, Diabetes 2, Hjertesvikt, covid-19, Kreft m.m.

Samhandling og informasjonsdeling

• Regional telemedisinsk sentral har samarbeidsavtale med tilknyttede kommuner og gir oppfølging til pasienter i store 
deler av Agder.

• Samhandling og informasjonsdeling foregår via telefon og PLO-meldinger mellom regional TMS og pasientens 
hjemkommune

• TMS kommunisere også med pasientens fastlege vil PLO-meldinger og telefon ved behov.
• Det har vært en fordel at sykehus og kommune har benyttet samme DHO-system da måledata følger pasienten.
• DHO-systemet er per d.d ikke integrert med elektronisk pasient journal som fører til en del dobbeltføring av data. 

Både i daglig dokumentasjon av avvikende målinger og ved oppsummering av trender som sendes pasientenes 
fastlege og hjemkommune.

• Ved prosjektslutt desember 2021 pågikk arbeid med å påkoble DHO løsningen til VKP (velferdsteknologisk 
knutepunkt)

• Pasientens behov evalueres kontinuerlig, minimum hver tredje måned.

Fremstilling av tjenesteforløp 

legges ved sluttrapporten.
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TJENESTEFORLØP OG SAMHANDLING

Kort beskrivelse av tjenesteforløp

DHO ute i tjenesten
Oppfølgingen skjer i tjenesten der den normalt hører hjemme (eks. hjemmetjenesten, psykisk helse og rus, habilitering). I oppfølgingen kan man velge å bruke spørreskjema, 
målinger, videosamtaler og/eller meldingsutveksling ut i fra behov. I tillegg kan andre digitale verktøy som nettbaserte selvhjelpsprogram og tilbakemeldingsverktøy kombineres 
med oppfølgingen. Når bruker søker om tjeneste (se vedlagt link til eksempel) eller når fastlege, hjemmetjeneste eller andre medlemmer av tverrfaglig team melder om endret 
behov kartlegger forvaltning/tjenestekontoret ved bruk av «Tverrfaglig Kartleggingsskjema». Kartlegging skjer sammen med aktuell enhet. Forvaltning/tjenestekontor vurderer 
kartleggingen og skriver eventuelt vedtak. Tiltaket ligger som Digital hjemmeoppfølging (DHO) under helsetjenester i hjemmet. Etter oppstart er vurdering av tiltak gjort 
fortløpende på lik linje med andre tiltak. Mål og tiltak dokumenteres i pleieplan. Som en evaluering av tjenesteforløpet ble det gjort intervju med 10 bruker, les om resultater fra 
disse på side 29.

I siste del av prosjektperioden startet man arbeid med å se på behov relatert til omsorgsnivå. Eksempelvis hva er behovet i lavterskel-tilbud v.s tilbud basert på vedtak for 
oppfølging i kommunen. Her trengs ytterligere kunnskap.

Samhandling og informasjonsdeling

Aktuelle aktører involvert i oppfølging av pasient kan få tilgang inn i DHO-systemet. Samhandling mellom tjenesten, fastlegen og sykehuset foregår hovedsakelig på ordinær måte 
via PLO meldinger. Integrasjon mellom DHO-systemet og elektronisk pasientjournal mangler. Det har vært en fordel at sykehus og kommune har benyttet samme DHO-system da 
måledata følger pasienten.

Fremstilling av tjenesteforløp 

legges ved sluttrapporten.

https://www.farsund.kommune.no/soeknadskjema-helse-og-omsorg.6349463-543637.html

https://www.farsund.kommune.no/soeknadskjema-helse-og-omsorg.6349463-543637.html
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TJENESTEFORLØP OG SAMHANDLING

Kort beskrivelse av tjenesteforløp

DHO sykehus-kommune
Digital hjemmeoppfølging startet av sykehuset til pasienter med kols. Pasienten var i kontakt med sykehuset enten poliklinisk eller etter en 
innleggelse og fikk tilbud om å følges opp fra sykehus i en avgrenset periode i etterkant av innleggelse/kontakt. Pasienten fikk utlevert utstyr, 
opplæring og ble fulgt opp av sykepleier fra spesialisthelsetjenesten i en periode på ca. 4 uker. Dersom pasienten hadde behov for videre 
oppfølging ble hjemkommune og regional TMS kontaktet og oppfølgingen kunne fortsette når hjemkommunen tildelte tjenesten. Forløpet kan ses 
i sin helhet under vedlegg. Mer om erfaringer finner du i Erfaringsrapport DHO sykehuspilot (2021) på https://www.ehelseagder.no/

Samhandling og informasjonsdeling

I prosessen har det vært viktig med faste møtepunkt mellom oppfølger på sykehus og regional TMS – dette for å fortløpende holde hverandre 
oppdatert og tilpasse forløpet for de involverte.

Det har vært avgjørende å ha dedikerte personer å kontakte, slik at man også kan løse utfordringer etter hvert som de dukker opp. Dette øker 
evnen til å samhandle på tvers, kunne rådføre seg med hverandre på tvers av forvaltningsnivå og har bidratt til kunnskapsoverføring.
Erfaringer tilsier at det oppleves positivt når spesialisthelsetjenesten bidrar inn i arbeidet med egenbehandlingsplan, dette er tidkrevende og lite 
kjent for mange fastleger, samtidig er det viktig at fastlegen også involveres.

Sykehuset fikk gjennom prosjektet erfaring med digital hjemmeoppfølging, og kunne se nytten av å kunne følge opp pasienter med kols på denne 
måten, og man identifiserte også en naturlig plassering av hvem som kunne ta seg av denne oppfølgingen.

Nødvendig informasjon som helseopplysninger, egenbehandlingsplan ble sent gjennom journalløsningen.
Samme teknologiske plattform ble benyttet til oppfølgingen, pasienten kunne bruke det samme utstyret og fortsette å svare på samme skjema 
etter at kommunen har tatt over ansvaret for oppfølgingen.

I tillegg til at Sørlandet sykehuset tilbyr digital hjemmeoppfølging til covid- 19 og nyfødt tidlig hjem, har prosjektet høsten 2021 bidratt inn mot nye 
initiativer ved sykehuset. TeleSÅR som er et samhandlingsforløp der sårsykepleiere samhandler om sår med fastleger eller hjemmesykepleie om 
sårstell gjennom video. I tillegg jobbes det med å digitalisere oppfølging til pasienter med HIV.

*https://sshf.no/om-oss/nyheter/kols-oppfolging-fra-sykehuset-via-nettbrett

Fremstilling av tjenesteforløp 

legges ved sluttrapporten.

.."det er fint at sykepleier 
kan ringe meg når de 

oppdager 
uregelmessigheter 
i symptomene jeg 
rapporterer på" *

Bjørn Vimme

http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2021/05/2021_04-Vedlegg-Erfaringsrapport-DHO-sykehuspilot-.pdf
https://www.ehelseagder.no/
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TJENESTEFORLØP OG SAMHANDLING

Kort beskrivelse av tjenesteforløp

DHO fastlege
Hensikten med fastlegeinvolvering og pilotering av DHO fra ordinært fastlegekontor var å se om tjenesten kunne bidra til økt samhandling mellom kommune, sykehus og fastlege, 
samt se på mulighet for å bruke DHO som et verktøy for bedret beslutningsstøtte. Fastlege vurderte aktuell pasient ut i fra fastlegens behov for oppfølging av ulike målinger som 
pasienten skulle sende inn. Pasientene ble deretter kontaktet av administrator som la pasientene inn i løsningen og sendte pasientene en link for nedlastning av applikasjon til 
egen mobile flate. Det var ikke lagt opp til aktiv oppfølging fra fastlege, kun at fastlegen så på målingene før en avtale med pasienten. Dette kunne da gi grunnlag for samtale, 
behandling eller videre tiltak.

Samhandling og informasjonsdeling

Fastlegene som inngikk samarbeidsavtale med prosjektet, tilhørte to ulike legesentre og hadde ulike perspektiver for bruk av DHO fra legesenteret. Samarbeidsavtalen gav en 
økonomisk kompensasjon for tid brukt i piloteringen som innebar gjennomføring av piloteringen, samt innspill til tjenesteforløp og erfaringsrapport. Samarbeidet innebar møter 
for å identifisere behov hos fastlegene og vurderinger av aktuelle pasienter, samt møter underveis for videre evaluering og vurdering av forløpet.

Piloteringen har vist behov for integrasjoner mellom løsninger , men at enkelte legekontorer har løsninger som allerede nå dekker deler av informasjonsdeling og integrasjoner 
mellom fastlegene og ulike helseaktører, samt mellom fastlege og pasient. Et av legesentrene i piloteringen har flere løsninger med integrasjoner mellom skyløsning og journal. 
Dette gir legesenteret mulighet for å møte pasient på mer digitalt nivå med kommunikasjon og innsending av ulike måleparametre som blir registrert i pasientens journal.

Det er behov for å kartlegge videre fastlegens informasjonsbehov knyttet til digitale måledata for bredere beslutningsgrunnlag. Denne piloteringen viste at måledata kan gi 
informasjon til fastlegen som kan føre til tiltak og beslutning omkring pasientens helse. For at dette skal kunne føre til et kunnskapsgrunnlag for videre samarbeid, anbefales det 
at satsningen fortsetter med en grundig kartlegging av eksisterende verktøy knyttet opp til legesenteret for å kunne anbefale en god digital løsning for å dekke fastlegens behov 
for informasjon. Det er videre anbefalt at en videre satsning også ser på pasientens informasjonsbehov fra fastlegen for at pasientene kan bli motivert for å ha digital 
kontaktpunkter med fastlegene og hva som skal til for å kunne nyttiggjøre seg av en digital oppfølging/registrering.

Fremstilling av tjenesteforløp 

legges ved sluttrapporten.
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TEKNOLOGI

Teknologisk løsning

I prosjektet har Siemens Healthineers levert løsningen for digital hjemmeoppfølging.
Løsningen er to-delt, en nettleser-basert løsning for oppfølgere, og en app-basert løsning for pasienter som blir fulgt opp 
på avstand. I tillegg har leverandør hatt ansvar for å håndtere alt utstyr som pasienter trengte, og enkel support til 
oppfølgere.
Utstyret ble bestilt av oppfølgere via bestillingsskjemaet til leverandøren som sendte utstyret via posten til aktuell 
oppfølger i Agder.
Utstyret besto av KIT/koffert med nettbrett, blodtrykksapparat, SpO2-måler, temperaturmåler, vekt og blodsukkerapparat 
(alle med blåtannsfunksjon) avhengig av oppfølgingsbehov.

Gjennom prosjektperioden har man utviklet app-basert løsning med 2-faktor autentisering for pasienten som gjør at ikke 
alle pasienter trenger å låne nettbrett men kan bruke egen device. (kan ikke kun leie måleutstyr fra leverandør)

I November 2021 startet prosjektet et arbeid med å finne kortsiktig og langsiktig løsning for felles forvaltning av utstyr 
på Agder, på tvers av sykehus og kommune. Dette for å nyttiggjøre utstyr på tvers, ivareta kompetanse for håndtering av 
medisinskteknisk utstyr, med mål om at pasientene uavhengig av tjenesteforløp har et utstyr og en aktør å forholde seg til 
(«en vei inn»).

I løsningen prosjektet har brukt har man mulighet for å bruke kliniske måleverktøy- f.eks spørreskjema og algoritmer for 
oppfølging av kronikergrupper. Her har vi hatt godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommune i 
utarbeidelse av algoritmer og grenseverdier for målinger.
Videre har vi brukt selvhjelpsprogrammer- for eksempel innenfor psykisk helsearbeid. Og våre digitale oppfølgere bruker 
både videosamtaler, telefonsamtaler og meldinger i oppfølging av pasienter. En viktig funksjon har også vært å kunne 
lenke til relevant informasjon under «informasjon og veiledning» F.eks nhi.no eller opplæringsvideoer fra 
diabetesforbundet m.m

Sammen med leverandør og søsterprosjektet MILA i Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble det utarbeidet en digital 
egenbehandlingsplan. Pasientene hadde da mulighet til å få lagt inn sin plan digitalt i en egen app. Denne kan klinkere få 
tilgang til på tvers av forvaltningsnivå med egen innlogging på nivå 4.
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OPPFØLGING OG EGENBEHANDLINGSPLAN

Organisering av oppfølgingstjeneste

• Oppfølgere vurderer om pasienten kan nyttiggjøre seg egenbehandlingsplan og i samarbeid med 
pasienten lages et forslag som videre diskuteres og godkjennes av fastlege eller behandlende lege ved 
sykehus.

• Erfaringer tilsier at pasienten må kjenne sykdommen sin, og gjerne ha opplevd et par forverring for å 
bedre forstå bruken av egenbehandlingsplanen. At helsepersonell gir god opplæring og støtte til planen 
er avgjørende for å sikre riktig bruk.

Egenbehandlingsplan som samhandlingsverktøy

• Sykepleiere med oppfølgingsansvar utarbeider forslag til egenbehandlingsplanen i samråd med 
pasienten. Det er ansvarlig lege som godkjenner og er ansvarlig for planen.

• Maler som brukes er utarbeidet i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og fastlege i 
prosjektet TELMA (se ehelseagder.no). Malene er også lagt ved som eksempel i nasjonal veileder for 
egenbehandlingsplan utarbeidet som en del av utprøvning digital hjemmeoppfølging i nasjonalt 
velferdsteknologiprogram.

• Prosjektet har sammen med leverandør og «søster prosjektet -MILA» i Ullensaker-Gjerdrum utviklet en 
digital egenbehandlingsplan, den ble utviklet som en egen app slik at den kunne benyttes uavhengig av 
DHO. Samtidig så man at det burde være en bedre interaksjon mellom appene. Det ble gjort tiltak i DHO 
systemet for oppfølger for å enklere kunne opprette DEBP direkte fra DHO-systemet.

• Digital egenbehandlingsplan ble i prosjektet utbredt i liten grad. Dette hadde flere årsaker, bl.a. 
prioritering av ressurser og oppgaver under pandemien, modenhet i tjenestene, antall aktuelle pasienter 
m.m

• Pasientene som har hatt digital egenbehandlingsplan har under prosjektet hatt få eller ingen 
forverringer og derfor ikke fått brukt den i særlig grad.



Måloppnåelse, 

gevinster og 

nytteeffekter 
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Det ble tidlig utarbeidet en gevinstplan for å identifisere potensielle gevinster ved å nå målene som var satt i 
prosjektet. For å evaluere dette ble det sendt ut brukerundersøkelse i DHO-løsningen, enkelte intervjuer med 
pasienter som får oppfølging fra hjemmetjenesten, samt kort intervju med pasientene som var involvert i 
fastlegepiloteringen.

Innledende om måloppnåelse for brukere og pårørende

GEVINSTER FOR BRUKERE OG PÅRØRENDE

Resultater fra individuelle intervjuer med 10 pasienter med oppfølging fra hjemmetjenesten viser flere 
gevinster hos både pasient og pårørende
• Økt opplevelse av trygghet
• Opplevelse av å bli ivaretatt
• Økt forståelse og innsikt i egen helse/sykdom
• Raskere tiltak ved forverring
• Unngår innleggelser
• Tettere oppfølging
• Møte hjemmetjenesten digitalt
• Ikke avhengig av å vente på hjemmetjenesten
• Trenger ikke fastlegen like mye til enkelte diagnoser, bruker bare digitale oppfølgere
• Oppsøker fastlege tidligere ved symptomer

Intervjuene viser at 9 av 10 mener at DHO har påvirket deres hverdag i en positiv retning. 8 av 10 av pasientene 
hadde pårørende som visste om oppfølgingen og 5 av 10 har pårørende som opplever det trygt at pasientene 
følges opp med DHO.
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«Oppfølging fra Regional Telemedisinsk sentral»

«Jeg er helt overbevist 

om at jeg ville blitt 

innlagt på sykehuset i 

sommer hvis ikke jeg 

hadde hatt denne 

oppfølgingen»

Skriv tekst her.
Bruker med KOLS og DIA type 2 har hatt 
hyppig kontakt med sykehus og 113 
grunnet KOLS forverringer og engstelse i 
forbindelse med dette. 

Han startet med digital hjemmeoppfølging
i starten av 2020

Tjenestekontoret
Bruker opplever 
- økt trygghet
- økt mestringsfølelse
- økt selvinnsikt
- økt motivasjon til å ta ansvar for egen helse.

Han har også mindre kontakt 
med AMK, legevakt og 
spesialisthelsetjenesten

Bakgrunn – om brukeren Innføring av digital hjemmeoppfølging Gevinster for brukeren

Regional TMS har vært å informert 
forvaltningskontoret i hjemkommunen 
om digital hjemmeoppfølging på Agder.

Forvaltningskontoret mottar PLO melding 
fra sykehuset om pasient og kontakter 

TMS for å vurdere om aktuell pasient kan 
ha nytte av digital hjemmeoppfølging
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«Oppfølging ute i hjemmetjenesten»

Olga er veldig 
fornøyd med den 
nye hverdagen, uten 
at hjemmetjenester 
kommer hele tiden.

Forvaltning får endringsmelding fra 
hjemmetjenesten om ønske om å prøve DHO.
Hjemmetjenesten har kontaktet prosjekt om 
utvikling av nytt skjema for oppfølging.
Skjema blir laget med spørsmål om dagsform, 
medisinering og ønske om kontakt med 
hjemmetjenesten.

Ved oppstart DHO ble dagbesøkene avsluttet, 
og etter 14 dager med prøvetid DHO ble 
kveldsbesøk også avsluttet.

Det er tidsbesparende for hjemmesykepleien 
å unngå besøk/kjøretid. 10.5 timer i uken.

Bakgrunn – om brukeren Innføring av digital hjemmeoppfølging Gevinster 

Olga har kreft

Hun har hatt besøk av hjemmesykepleien 3 ganger 
daglig mens hun har fått cellegift, med oppfølging 
for medisinering og at hun gjennomførte daglige 
gjøremål.

Hjemmesykepleien vurderte at hun var teknisk 
anlagt, hadde bank id, og at hun nå kunne klare 
seg mer på egenhånd nå. Pasient har egen 
smarttelefon.
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«her kommer nye brukercaser fra 2021 oppfølging ute i tjenesten»

"Jeg føler at jeg gir en 
bedre tjeneste og at 
pasienten nå møter til 
alle avtaler"
-Oppfølger psykisk helse

Forvaltning får melding fra 
oppfølgingstjenesten om at Olav skal starte 
med digital hjemmeoppfølging.

Det er tidsbesparende for Olav å møte 
oppfølgingstjenesten digitalt, og han kan også 
møte når han reiser med jobb.

Ofte sitter Olav i bilen når han skal ha 
samtaler oppfølgingstjenesten.

Bakgrunn – om brukeren Innføring av digital hjemmeoppfølging Gevinster for brukeren

Olav har slitt med depresjon i mange år.

November 2020 fikk han Covid 19 ble ganske syk 
og har slitt med å komme tilbake til jobb av både 
fysiske og psykiske grunner.

Siden det tok så lang tid før han ble god nok til å 
komme tilbake, har han dårlig samvittighet for å 
være borte fra jobb for å gå på time hos sin 
oppfølger. Han reiser også en del med jobb.

Han få oppfølging fra oppfølgingstjenesten psykisk 
helse i kommunen som foreslo digital 
hjemmeoppfølging

«Oppfølging ute i oppfølgingstjenesten»
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Deler av søknaden:
«Jeg har hatt stor nytte av dette og er overbevist om at 

rådene fra et kunnskapsrikt prosjekt team samt 

selvmedisinering gjennom min egenbehandlingsplan 

som har gitt meg mulighet til å starte medisiner tidlig, 

hvis nødvendig. Dette har ført til at jeg ikke har hatt 

noen sykehusinnleggelser i prosjekttiden.

Digital hjemmeoppfølging gir meg en uvurderlig 

trygghet når jeg vet at helsepersonell får varsel dersom 

den daglige rapporten eller målingene ikke er bra eller 

at dette ikke er sendt til dem».

Rolf 75 år bor alene uten nettverk, har KOLS 
og sliter med angst og depresjon.

Han hadde KOLS forverring våren 2020. Var 
innlagt på sykehus, og ble rekruttert av 
Legespesialist (Lungelege Flekkefjord 
sykehus)

Ble med i prosjektet NVP DHO.
Fikk brev ved avslutning av prosjektet. 
Måtte da søke kommunen om tjeneste i 
videre drift.

Vurdering av søknad blir gjort i samarbeid 
mellom forvaltning og hjemmesykepleien.

Det ble også avdekket at Rolf trenger 
oppfølging for sin angst og depresjon.
Søknaden ble innvilget med tjenesten Digital 
hjemmeoppfølging. 

Tjenesten gis fra både hjemmetjenesten og 
oppfølgingstjenesten i kommunen.

Tiltaket ligger som digital hjemmeoppfølging
(DHO) under helsetjenester
Vurdering av tiltak er gjort fortløpende, som 
alle andre tiltak

Hvis Rolf ikke hadde fått DHO, ville han ha 
fått:
• Daglig besøk fra hjemmetjenesten, eller 

telefon tilsyn.
• Sannsynlig korttidsopphold etter 

innleggelse, med funksjon fall

Bakgrunn – om brukeren Innføring av digital hjemmeoppfølging Gevinster for brukeren

«Oppfølging ute i hjemmetjenesten»
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«Bruker med oppfølging innen psykisk helse »

«Føler jeg får 
en bedre kontakt 

med oppfølgeren» 

«Hadde 
vært vanskelig å fått 
tid til å møte opp på 

et kontor i en 
hektisk hverdag»

«Marie»:
Alder: 32 år
Bosituasjon: Bor sammen med samboer 
og 3 barn i alderen 2-10 år
Bakgrunn: Utdannet allmennlærer
Sykdomshistorie: Angst- og 
depresjonsplager, PTSD i etterkant av 
hendelser i oppvekst. 
Har tidligere hatt oppfølging fra behandler 
i 2.linjetjenesten og psykisk helsearbeider i 
kommunen.
Behov:
Marie ønsker støtte, råd og veiledning for 
å mestre sine psykiske plager, takle egne 
følelser, sette grenser, stole på seg selv og 
mestre å stå i jobb.

Marie søker om oppfølging av psykisk 
helsearbeider via forvaltning i 
bostedskommunen. Søknaden understøttes 
av fastlege via PLO-melding til 
forvaltningstjenesten. 
Etter gjennomført kartleggingssamtale, 
innvilges Marie digital hjemmeoppfølging
med et forebyggende perspektiv, hjemlet i 
helse- og sosialtjenesteloven §3-3.

Oppfølger setter opp mål for oppfølging 
sammen med Marie og følgende plan:
- Faste videosamtaler
- Nettbasert selvhjelpsprogram
- Tilbakemeldingsverktøy (Feedback 

Informed Treatment)

Bakgrunn – om brukeren Innføring av digital hjemmeoppfølging Gevinster for brukeren

Marie opplever å mestre sine psykiske 
helseutfordringer bedre og klarer nå å stå i 
100% jobb.

Hun sparer tid på å slippe å møte opp på et 
kontor for samtaler.

Hun opplever at hun får god kontakt med 
oppfølger og at hun klarer å konsentrere seg 
bedre om selve samtalen ved videosamtaler.

Marie har ikke hatt behov for tjeneste fra 
2.linje i perioden hun har blitt fulgt opp med 
digital hjemmeoppfølging.
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«Oppfølging fra sykehuset med overgang til kommune»

«Jeg føler meg tryggere og 
mer sikker på egen sykdom 
etter at jeg ble koblet opp 

på
digital hjemmeoppfølging. 
Jeg lærer om sykdommen, 

får råd og støtte til å 
bruke min 

egenbehandlingsplan»

-pasient

«Den detaljerte oppskriften 
på hva pasientene skal gjøre 

ved ny forverring får de 
ikke rutinemessig ved 

utskrivelse»

- Sykepleier ved 

SSHF

Jens 82 år

Kols og kjent angst

Innlagt på lungeavdelingen med kols 
forverring

Jens bor alene og klarer seg for det meste 
selv, men er mye engstelig.

Under innleggelse på sykehuset blir Jens 
tilbudt å bli fulgt opp av kolskoordinator med 
digital hjemmeoppfølging i etterkant av 
utskrivelsen.

Jens får opplæring og dersom han har behov 
for utstyr får han med seg dette hjem, eller så 
kommer kolskoordinator hjem med dette 
etter utskrivelsen.

Jens er stabil og etter 4. uker overføres 
oppfølgingsansvaret til regional TMS

Jens opplever trygghet fordi han vet at 
helsepersonell følger med på det han sender 
inn

Jens slipper å komme til sykehuset på kontroll 
fordi KOLS-koordinator kan komme hjem til 
ham.

Jens sparer tid på at han kan fortsette å bruke 
samme app/utstyr etter at kommunen har 
overtatt oppfølgingsansvaret.

Bakgrunn – om brukeren Innføring av digital hjemmeoppfølging Gevinster for brukeren
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«Oppfølging fra fastlegekontor»

«Synes det er 

motiverende å vite 

at fastlegen følger 

med på svarene jeg 

sender inn» -

Pasient 56 år

Pasient 56 år med overvekt og Diabetes 
type 2. 

Har hatt lite kontroll på vekt og blodsukker 
og har vært lite motivert for endring ved 
kontroll hos fastlegen.

Pasienten bor alene og har lavt 
aktivitetsnivå.

Pasienten fikk tilsendt link til nedlastning av 
applikasjon for oppfølging etter samtale med 
fastlegen. 

Pasienten hadde eget blodsukkerapparat og 
vekt.

Målingene som ble sendt inn var 
blodsukkermåling hver morgen, og hver kveld 
ble det sent inn antall kcal og Ja/nei - svar på 
spørsmål om det var gjennomført fysisk 
aktivitet i 30 min. En gang pr uke ble også 
vekt registrert på kvelden med de andre 
målingene.

Økt fokus og ønske om å bedre regulere 
blodsukkeret.

Økt motivasjon til vektnedgang og høyere 
aktivitetsnivå

Ved at fastlegen har tilgang til innsendte svar, 
kan dette bidra til bedre grunnlag for videre 
tiltak og samtale.

Bakgrunn – om brukeren Innføring av digital hjemmeoppfølging Gevinster for brukeren
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Skriv om gevinstene som er oppnådd for 
kommunen.

• Tettere oppfølging av pasienter
• Effektivisering av oppfølging
• Redusert behov for innleggelse på 

korttidsavdeling/ øyeblikkelig hjelp 
avdeling

• Redusere andre tjenester i hjemmet
• Bedre kvalitativ oppfølging av pasienter 

innen psykisk helse

Kommunen

Skriv om gevinstene som er oppnådd for 
spesialisthelsetjenesten.

• Redusert behov for akutte innleggelser på 
sykehus

• Tettere oppfølging av kronikergrupper kan 
redusere behov or kontakt med sykehuset

• Redusere sannsynligheten for reinnleggelse

Skriv om gevinstene som er oppnådd for 
fastlegene.

• Tettere oppfølging av kronikergrupper kan 
gi redusert behov for kontakt med fastlegen

• Godt samarbeid mellom fastlege og 
oppfølgingstjeneste om tiltak kan føre til et 
mer stabilt sykdomsforløp hos pasienten

• Bedre beslutningstøtte for fastlegen med 
flere måledata tilgjengelig

Spesialisthelsetjenesten Fastlegene
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• Etablert oppfølging til pasienter med kols fra sykehuset
• Bidratt i utvikling av digitale pasientforløp på sykehuset (covid-19, nyfødt tidlig hjem, telesår og pasienter med HIV)
• Etablert forløp til pasienter med kols som går på tvers av sykehus og primærhelsetjenesten
• Etablert møtepunkter mellom oppfølgere til pasienter med kols mellom sykehus og regional TMS

I spørreundersøkelsen i Microsoft Forms send ut til aktører i spesialist- og primærhelsetjenesten fikk vi inn 9 svar. Av disse 
svarte 44 % at samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten har vært litt dårlig de siste 5 årene. På spørsmål 
om samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten gir sømløse tjenester for pasientene, svarer 44 % i stor grad. 
På spørsmål om hvilken grad DHO bidrar til sømløse tjenester for pasientene svarer 78 % i stor grad. På rangering av 
potensiale for bruk av DHO mener aktørene at hjemmetjenesten og forebygging har størst potensiale.

Effekter ved samhandling
«Samarbeid fungerer godt i 
prosjekter der finansiering 

er avklart. I drift med 
forskjellig budsjettansvar er 
vi tilbake til steinalderen» 

«Dedikerte personer å 
samarbeide med på tvers 
har vært nyttig i arbeidet 

med DHO» 

«Det er særdeles positivt at fastleger har et 
økende engasjement. Jeg tror sykehuset må ta et 
økende ansvar i DHO av de med multimorbiditet. 

Her er de kliniske problemstillingene ofte så 
kompliserte og motsetningsfylte at de må følges 

opp spesialisthelsetjenesten.» 

«Felles journalsystem og klare linjer på 
hvem som har ansvar for hva. Samt 

kjappere epikriser evt egne beskjeder til 
fastlegekontoret( ikke nødvendigvis 
fastlegen) på de som trenger rask 

oppfølging av fastlegen og ikke klarer å ta 
kontakt for time selv.» 

«Storgevinsten med DHO 
ligger i samhandling i 

dynamiske team rundt 
pasienten» 
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• Overført pasienter med hjemmetjeneste fra telemedisinsk sentral til oppfølging fra hjemmetjenesten
• Oppstart av ny pasientgrupper/nye tjenesteforløp fra hjemmetjenesten ut i fra pasienten/
fastlegen/hjemmetjenestens behov
• Brukt verktøy fra oppfølgingstjenesten - psykisk helse i flere kommuner
• Verktøyet har også blitt brukt av andre oppfølgere (eks psykolog)

Spørreundersøkelse ble sendt ut til aktuelle aktører som brukte verktøyet i eksisterende tjeneste. Denne tjenesten var svært 
presset på grunn av pandemien på tidspunktet undersøkelsen sendt ut, derfor mottok vi kun 4 svar innen rapportering.

Alle som svarte på undersøkelsen svarte litt bra eller bra på opplevelse av å bruke DHO i oppfølgingen, om den tekniske 
løsningen har fungert og om de opplever at pasientene mestrer den tekniske løsningen. 50 % opplevde at samhandlingen 
mellom helseaktører hadde endret seg i svært stor grad ved bruk av DHO. 4 av 4 mente av DHO i stor eller svært stor grad 
egner seg til å erstatte andre kommunale tjenester.

Individuelle intervjuer med 10 pasienter med oppfølging fra hjemmetjenesten viste at 
DHO gir stor trygghet og at det erstatter vanlig hjemmetjenester helt eller delvis.
Enkelte pasienter synes det er godt å ha hjemmetjenesten digitalt, de kobler seg på
ved behov. I tillegg uttrykker pasientene at det er bra å ikke være avhengig av å vente 
på hjemmetjenesten, samt at å ikke bruke fastlegen så mye som før er en lettelse.

Oppsummering av erfaringer og undersøkelse

På spørsmål om DHO har påvirket din 

kontakt med fastlegen og andre 

helsetjenester:

«Trenger ikke fastlegen lenger når det 

gjelder KOLS, bruker bare de digitale. 

Bruker fastlegen hvis jeg trenger andre 

ting, det har vært en enorm lettelse»

- Pasient med oppfølging fra 

hjemmetjenesten

Beskriv din kontakt med 

oppfølgingstjenesten:

«De ringer bare når jeg har gule 

og røde meldinger, og litt i ny og 

ne. Jeg får alltid svar på mine 

spørsmål.»

- Pasient med oppfølging fra 

hjemmetjenesten
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• Gjennomført pilotering av DHO i liten skala fra ordinært fastlegekontor
• Utarbeidet tjenesteforløp brukt i piloteringen og utarbeidet et forslag til et mer bærekraftig tjenesteforløp
• Hatt godt samarbeid med fastlegene og pasientene i piloteringen
• Utarbeidet en erfaringsrapport på arbeidet (vedlegg X) med innspill fra fastleger.

Pasientene svarte på undersøkelser knyttet til oppfølgingen både i løsningen (identifiserbare) og i Microsoft Forms (anonymisert). Det kommer frem i evalueringen at 3 av 
4 av pasientene erfarer at det var enkelt å følge link sendt på sms for å kunne laste ned applikasjonen. Alle pasientene gir uttrykk for at det er en enkel applikasjon å 
bruke og enkelt å svare på spørsmål.

Enkelte pasienter skrev før piloteringen ned målinger på ark for å så ta de med til fastlegen til avtalt kontroll. Disse pasientene synes det var nyttig og enklere at legene 
fikk målingene digitalt, slik at legen hadde mulighet til å se disse i forkant av neste kontroll. 3 av 4 pasienter opplevde det svært bra å sende inn målinger på denne 
måten til fastlegen og alle pasientene opplevde det bra eller svært bra å ta ansvar for egen helse ved bruk av løsningen. 3 av 4 pasienter ville fortsatt innsending av 
skjema, hvis det ble et permanent tilbud.

Brukerundersøkelsen med spørsmål om egen helse viser lite endring ved oppstart og avslutning, dette kan sees i sammenheng med kort oppfølgingstid. Det er to pasienter 
som har økt totalscore med 5 poeng på spørsmål om egen helse og 2 pasienter som har redusert totalscore med 3 og 11 poeng. Dette viser at det er for lav inklusjon til å 
kunne si noe om effekt på opplevelse av egen helse. Denne undersøkelsen har også spørsmål om oppfølgingen og disse svarene støtter resultatet i avsnittet over.

For at dette skal kunne føre til et kunnskapsgrunnlag for videre samarbeid, anbefales det at satsningen fortsetter med en grundig kartlegging av eksisterende verktøy 
knyttet opp til legesenteret for å kunne anbefale en god digital løsning for å dekke fastlegens behov for informasjon. Det er videre anbefalt at en videre satsning også 
ser på pasientens informasjonsbehov fra fastlegen for at pasientene kan bli motivert for å ha digital kontaktpunkter med fastlegene og hva som skal til for å kunne 
nyttiggjøre seg av en digital oppfølging/registrering.

Oppsummering av erfaring og undersøkelse

MÅLOPPNÅELSE FASTLEGEINVOLVERING

«....som motivasjon 

bør det komme opp 

en pokal eller noe 

når 

dagens aktivitet og 

kalorinivå er holdt» -

Pasient 70 år

«Det er enkelt å sende 

inn målinger i appen og 

fint å vite at legen kan 

se målingene med 
en gang» - Pasient 70 år
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For å sikre en god informasjons- og onboardingsprosess for kommunene i Agder, ble det gjennomført flere tiltak:
• Regional TMS sammen med aktuelle prosjektmedarbeidere var på roadtrip våren og høsten 2021 for å informere 

interesserte kommuner.
• Prosjekt gruppen laget et team i Teams med kanaler for informasjons- og erfaringsdeling, samt en opplæringsmoduler 

for nye oppfølgere.
• Kontaktpersoner fra hver samarbeidskommune ble identifisert

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse i Microsoft Forms til deltakere i teamsgruppen og til kommunene som hadde 
hatt informasjonsmøte, 10 svar kom inn. 90 % mente at prosjektet fikk frem hensikten med DHO i stor eller svært stor 
grad. 100 % mente i stor eller svært stor grad at de fikk informasjonen de trengte for å sette i gang arbeidet med DHO i 
egen kommune.70 % mente at det er størst potensiale for DHO i hjemmetjenesten. 90 % svarte at DHO eller andre 
digitale tjenester var en del av kommunen sin strategi.

Oppsummering av erfaring og undersøkelse

MÅLOPPNÅELSE ONBOARDINGSPROSESS

«Vi ønsker at 

digital hjemmeoppfølging og 

bruk av nye digitale tjenester 

skal få høyere prioritet og en 
bedre implementering»
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Erfaringer fra 

prosjektet

5
Nytt bilde her, eventuelt 

fjern bilde her
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Utfordringer og 

læringspunkter

1. Organisatorisk
Manglende roller og ansvar i drift kan hindre skalering og implementering av tjenesten. Ved utvikling av nye tjenester er det ikke alltid gitt hvor ansvaret 
skal ligge når prosjektet skal over i drift, spesielt ikke når det er på tvers av forvaltningsnivå. Det er derfor et læringspunkt å ha med seg linja i utvikling av 
tjenesten og se på varige løsninger helt fra start. Å gjennomføre smidig prosjektmetodikk med gradvis overføring til linja kan av erfaring være en fordel.

2. Kompetanse
Det er generelt behov for økt kompetanse på digitalisering, velferdsteknologi, endringsledelse og smidig arbeidsmetodikk. Dette hos helsepersonell ute i 
tjenesten, mellomledere og toppledelse. Involvering fra start til slutt, forankring i alle ledd og et tett samarbeid kan bidra til verdifull 
kunnskapsoverføring. For å lykkes med innovasjon er det viktig at en organisasjon har de riktige ressursene med den rette kompetansen for å skape en god 
innovasjonskultur.

3. Teknologi
Teknologien er i stadig utvikling. Mange fragmenterte systemer i helsetjenesten skaper merarbeid. Her har prosjektet jobbet med å få til integrasjoner for 
informasjonsdeling. Som første steg å koble DHO løsningen opp mot VKP. Pga ventetid ble det ikke gjennomført før prosjektslutt men jobbes med videre. 
Det er viktig å planlegge for flere integrasjoner i innovasjon som aldri tar slutt. Man vil være i en konstant endringsprosess og det er viktig å rigge 
organisasjonene for dette.

4. Kultur
Et suksesskriteriet er å skape ikke bare en sterk kultur, men en sterk endringskultur. Å ha toppledere som går i front og som peker retning, leder ann og 
inspirerer sine ansatte er viktig. En må jobbe bevisst med både strukturell og kulturell treghet i hele organisasjonen for å styrke både evne og kapasitet. Den 
viktigste verdiskapingen skjer ytterst i tjenesten i møte med innbyggerne og et sterk fokus på lederledd og ansatte ytterst er sentralt.

5. Finansiering, Forretningsmodell
Finansieringssystemene/ takstsystemet er ikke tilpasset DHO tilstrekkelig grad. I tillegg er det en utfordring når leverandørenes lisensmodeller møter 
kommunenes drifts- og investeringsbudsjett. Ved innføring av nye tjenester må man dekke pukkelkostnaden det er å implementere nye løsninger

6. Samarbeid mellom flere aktører
Det er viktig å ha gode og tydelige strukturer for samhandling på tvers av kommuner, fastlege og sykehus. I prosjektet er det inngått samarbeidsavtaler som 
videreføres etter prosjektslutt. I tillegg er det utarbeidet betalingsmodell mtp bærekraft i tjenesten. Man er avhengig av felles mål og strategier, samt 
forankring for å samskape nye tjenester i fellesskap.
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Plan for videre 

arbeid

For å strukturere oppgaver og ansvar i en overgang fra prosjekt til drift har vi i Agder brukt Helhetlig tjenestemodell 
utarbeidet av PA-consulting på oppdrag fra Helsedirektoratet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram trygghet og 
mestringsteknologi.
Det ble gjennomført workshop, utfyllende innspill og videre forslag til kortsiktige og langsiktige løsninger. Dette ble videre 
løftet til styringsgruppen for å sikre videre arbeid på feltet.

En av leveransene i prosjektet var å lage en onboardingspakke for nye digitale oppfølger. Her ble det produsert mye 
opplæringsmateriell og satt opp en struktur for erfaringsdeling på tvers. Det vil i etterkant i prosjektet fortsette å 
gjennomføre jevnlige møte i nettverk for kontaktpersoner (en i hver kommune) og digitale oppfølgere (både i kommuner 
og sykehus).

Utstyr og logistikk har vært en av problemstillingene prosjektet har jobbet med. Det er ønskelig å kunne nyttiggjøre seg 
utstyr til digital hjemmeoppfølging på tvers av forvaltningsnivå. I tillegg vil man ivareta kvaliteten og inneha kompetansen 
til å behandle utstyret etter forskrifter for medisinsk utstyr. Ved prosjektslutt ble det startet et arbeid på å se på en felles
løsning for dette på Agder, på kort og lang sikt.

Agder har som mål å være ledende innen velferdsteknologi. Gjennom den regionale strukturen for e-helse (RKG e-helse) 
har man gjennom flere år samarbeidet på dette feltet i regionen. Dette vil vi fortsette med. Digital hjemmeoppfølging er 
fremtiden og vi tilegner oss stadig mer erfaring som bygger kunnskapsgrunnlaget for å tilby innbyggere
gode tilpassede sømløse tjenester som dekker den enkeltes behov.
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Tips til andre

Mål og strategi og ledelse
• Signalisert klar visjon og mål fra toppledelse
• Tydelig ledelse og retning
• Lederroller som trengs: Toppleder, kritiker, mentor, sponsor og entreprenør
Forankring forankring forankring
• Strukturer forankringsarbeidet
• Bygg relasjoner på tvers av siloer
• Opprett tverrfaglige team med mangfold av egenskaper
• Involver alle aktører og spesielt drift, i planlegging av tjenesten
• Sett av tilstrekkelig ressurser og planlegg økonomiske rammer. Ta stilling til delt økonomi mellom forvaltningsniv for forløp på tvers
Jobb smidig
• Gå raskt frem i liten skala. Test og juster og test igjen i stedet for å vente til man har alle svar
• Evaluer og gjør justeringer underveis
• Involver linja/drift i stor grad underveis
• Involver brukere/pasienter
Aksepter at en tråkker feil
• Sørg for en psykologisk trygghet for å feile
• Anerkjenn læringsverdien av feil og del læring
• Lag gode mekanismer for å sortere ideer og avslutte prosjekter som ikke er fruktbare
Gevinstrealisering

• Krever investering/innsats
• Tar tid, start med en gang!
• Evne til å se gevinster i perspektiv, vi ser kanskje ikke gevinster nå, men evne til å se at de kan komme på sikt
Kompetanse og Innovasjon

• Innovasjon og forbedring er ikke det samme

• Organisasjonens evne til å tilegne seg ny kunnskap påvirker innovasjonsevnen.

Informasjonssikkerhet, Personvern-konsekvensutredning

• Vurder informasjonssikkerheten jevnlig

• Vurder og gjennomfør DPIA og ROS

«En nøkkel har vært løsningsorienterte 

ansatte i drift, godt samarbeid mellom 

fastleger, TMS og kommuneoverlege»

Anne Margrethe Tjøtta Johnsen, 

kommunalsjef Helse og omsorg Farsund 

kommune om suksessen ved digital 

hjemmeoppfølging covid-19




