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Samarbeidskommuner juni 2019
TMS Arendal          

• Åmli 

• Gjerstad

• Risør

• Tvedestrand

TMS Farsund
• Flekkefjord
• Kvinesdal
• Hægebostad
• Sirdal
• Bykle
• Audnedal
• Kongsvinger

TMS Kristiansand
• Vennesla
• Søgne
• Songdalen 
• Birkenes 
• Lillesand



Oppfølging av pasienter juni 2019

• Til sammen er 130 pasienter fulgt opp i TELMA i prosjektperioden

• 86 pasienter følges opp samtidig fordelt på sentralene i Arendal, 
Farsund og Kristiansand

• Stor økning av inklusjon til prosjektet etter ansettelse av 
rekrutteringsansvarlig

• Mål om å inkludere 200 pasienter til forskning innen okt. 2019 ?



Hvem er tilbudet til? 

• KOLS: Nettbrett, pulsoksymeter 

• Diabetes type 2: Nettbrett, blodsukkerapparat, temperaturmåler og BT 

• Hjertesvikt: Nettbrett, BT, vekt, temperaturmåler og pulsoksymeter

• Psykisk helse: Lett/ moderat angst og depresjon (nettbrett, 
selvhjelpsprogram iFD, assistert selvhjelp?)

• Multimorbiditet (flere sammensatte lidelser) 2019?



Viktige erfaringer/funn i TELMA

• Felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjenesten i 30 kommuner på Agder

• Økt innsikt og forståelse mellom partnere: kommune, sykehus, fastlege og UIA

• Involvering av spesialisthelsetjenesten for utarbeidelse av gode pasientforløp og algoritmer for oppfølging: 
KOLS, hjertesvikt, diabetes 

• Utvikling av algoritme for multimorbiditet pågår. Dette er et arbeid som ikke tidligere er gjort

• Psykisk helse verktøykasse, nettbrett og selvhjelpsverktøy

• Oppfølging fra TMS, oppfølgere i tjenesten/ hjemmetjeneste og fastlegekontor 

• Egenbehandlingsplan- nasjonalt arbeid

• Fastlegeinvolvering 20 % stilling i prosjektperioden

• Maskinlæring, predikere KOLS og hvordan fremtidige forhold vil bli ved hjelp av sannsynlighetsberegninger

• Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering

• Film «Telemedisin Agder»

• Videreføring av TELMA i NVP Avstandsoppfølging 



Kontaktinformasjon

Hjemmeside: http://www.telma.no/

Prosjektleder: Terje Grimstad: terje.grimstad@karde.no

Ass. prosjektleder:  Gro Anita Grelland: gro.anita.grelland@kristiansand.kommune.no

Arbeidspakkeleder pasientforløp/tjenestedesign: Camilla Gabrielsen: camilla.gabrielsen@farsund.kommune.no

Arbeidspakkeleder teknisk:   Vinh H. Nguyen:  vinh.h.nguyen@kristiansand.kommune.no

Arbeidspakkeleder forskning: Carl Erik Moe: carl.e.moe@uia.no
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