
TELMA
Felles telemedisinsk løsning på Agder

Terje Grimstad og Gro Anita Grelland

Avstandsoppfølgingsprosjekt på Agder
Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2018»

1.-2. mars 2018
Scandic Hotel Sørlandet, Kristiansand



Mål og ambisjoner
Hovedmål

• Prosjektet har som ambisjon å prøve ut og etablere en felles 
telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet 
sykehus. 

• Løsningen skal følge opp innbyggere med kronisk sykdom/ 
funksjonssvikt og komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos 
samme person). 

• Målet er å fremme mestring av helsesituasjonen, forebygge, 
oppdage og behandle forverring av sykdommen for å skape en 
bedre livssituasjon og økt trygghet for pasienten, redusere behov 
for personellintensive tjenester og redusere reinnleggelser.



Hovedelementer
1. Utforske og prøve ut hvilke pasientgrupper som har størst 

nytte av avstandsoppfølging. 
2. Utforske og prøve ut nye tjenestedesign, inkludert 

prosedyrer for rekruttering av pasienter til telemedisinsk 
oppfølging fra både sykehus, fastlege eller 
kommunehelsetjeneste.

3. Teste og evaluere teknologi og infrastruktur slik at sykehus, 
kommunene og fastlegene kan samhandle på en måte som 
både gir god tjenestekvalitet og samfunnsøkonomisk 
gevinst.

4. Gjennomføre samfunnsøkonomisk analyse



Status
1. Oppfølgingsalgoritmer for kols, diabetes og hjertesvikt er 

definert. 
2. Kommunale forvaltningsrutiner definert og implementert
3. Teknisk løsning etablert
4. Telemedisinske sentraler i Kristiansand og Farsund etablert

– Oppfølging kols er startet
– Oppfølging diabetes starter nå i mars
– Oppfølging hjertesvikt starter i mai

5. Brukere involvert, pasienter rekrutteres
6. Rutine for utstyrslogistikk er utarbeidet



Utfordringer

• Bedre involvering av fastleger
• Rekruttering av brukere

– Ambisjon 400 samtidige brukere i løpet av 2019
• Inkludering av psykisk helse
• Maskinlæring, bedre råd til brukerne
• Samfunnsøkonomisk analyse, grunnlag for kommersiell drift
• Involvering av Kongsvinger og andre kommuner utenfor Agder
• Bli en del av Helsedirektoratets nye avstandsoppfølgings-

satsing



• Partnere
– Kristiansand Kommune (prosjekteier)
– Farsund og Risør kommuner
– Sørlandet sykehus
– Universitetet I Agder
– Siemens Healthineers
– Karde

• Delfinansiert av Norges 
forskningsråd

• Budsjett 32 millioner kroner
– 16 millioner fra Forskningsrådet
– 16 millioner i egeninnnsats



The proof of the pudding is in the eating.

Lykke til med satsingene på Agder!

Takk for oppmerksomheten!
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