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Denne rapporten gir anbefaling til fremtidig organisering av 

digital hjemmeoppfølging på Agder. 

Oppdraget er utført på vegne av Regional 

koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder 

(RKG) og det lokale utprøvingsprosjektet for digital 

hjemmeoppfølging på Agder; NVP DHO. Utredningen er 

finansiert av Nordisk ministerråds satsing på velferdsteknologi

i Norden, og utført av PA Consulting Group AS (PA).

Kommuner på Agder og SSHF har siden 2012 gjennomført 

flere utprøvinger av digital hjemmeoppfølging for personer 

med KOLS, hjertesvikt, diabetes, angst og depresjoner. Per 

september 2020 mottar 160 pasienter digital 

hjemmeoppfølging fra kommuner på Agder. Farsund, Arendal 

og Kristiansand tilbyr også digital hjemmeoppfølging til Covid-

19-smittede personer.

I tillegg har Sørlandet sykehus egne satsninger på digital 

hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS, nyfødte barn og 

mødre, Covid-19-smittede pasienter, pasienter med leddgikt 

og psykiatriske pasienter.

Funn fra arbeidsmøter og intervjuer med over 20 

interessenter fra kommunene og SSHF viser at det er en 

unison enighet om videre satsning på digital 

hjemmeoppfølging i fylket, men at effektene må 

dokumenteres bedre.  Reelle behov må legges til grunn for 

utarbeidelse av felles mål, finansiering og organisering på 

tvers av kommuner, sykehus og fastleger.

PA anbefaler at kommunene og Sørlandet sykehus enes om 

mål og strategi for fremtidig satsing på digital hjemme-

oppfølging og avklarer hvordan felles satsinger bør prioriteres 

og styres for å sikre likeverdighet mellom partene. 

Målene må være behovsdrevet og tiltak prioriteres ut fra 

vurderinger av samfunnsøkonomiske nytteeffekter. Videre bør 

det skilles på hvilke pasienter som skal følges opp av 

kommunene, hvilke som skal følges opp av sykehusene, og 

hvilke pasienter som skal følges opp av kommuner og 

sykehus i samarbeid. Samarbeid om pasientforløp 

formaliseres i forpliktende avtaler. 

PA anbefaler at det utredes og iverksettes tiltak for samarbeid 

om støttefunksjoner for fellesforløp på kort sikt. På lengre sikt 

når begge parter er modne for det, vil kommunene og 

sykehuset være klar for økt grad av verdikjedetankegang og 

felles organisering av stadig flere tjenester med digital 

hjemmeoppfølging. 

Innledning
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Metode og prosess

Metode

Utredningen er basert på innsamling av både kvalitative og kvantitative data.

Kvalitative data Kvantitative data

- Intervjuer med fastleger, ansatte ved SSHF og i 

kommunene. Se «Vedlegg» for liste over personer som 

har blitt intervjuet.

- Arbeidsmøter med ansatte på TMS, NVP DHO-

prosjektet, fastleger, ansatte ved SSHF og kommunene. 

- Litteraturgjennomgang.

- Analyse av tall om brukere og tjenester. 

- Gjennomgang av kostnadsdata om system, utstyr og 

telemedisinske sentraler.

- Gjennomgang av tidsstudie fra telemedisinsk sentral.

Prosess

Prosjektet har hatt en total løpetid på 5 måneder fra april til september, med fratrekk av sommerferie i juli måned.

April Juni August September

- Oppstartsmøte.

- Fastsettelse av 

oppdrags-

beskrivelse.

- Utførelse av 

intervjuer.

- Bearbeidelse av 

funn.

- Arbeidsmøter. 

- Innhenting av 

brukertall og 

kostnadsdata.

- Ferdigstillelse av 

sluttrapport.

- Forankring av funn 

og anbefalinger til 

sentrale 

interessenter.

Mai

- Utarbeidelse av 

utkast på rapport.

- Arbeidsmøter.

- Workshop om 

helhetlig 

tjenestemodell.

- Litteratur-

gjennomgang.
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Pågående initiativer: 

• Oppfølging fra telemedisinsk sentral (TMS) og 

primærhelseteam for personer med kols, diabetes og 

hjertesvikt.

• Oppfølging fra TMS, primærhelseteam og den kommunale 

helsetjenesten for personer med angst og depresjoner.

• Covid-19-oppfølging fra TMS og fastlegekontorer.

• Covid-19-oppfølging fra hjerteavdelingen på Sørlandet 

sykehus avdeling Kristiansand.

• Oppfølging av nyfødte og barn og mødre fra nyfødtintensiv 

på Sørlandet sykehus.

• Oppfølging av kols-pasienter fra lungeavdelingen på 

Sørlandet sykehus.

• Videokonsultasjon fra sårpoliklinikken på Sørlandet 

sykehus.

• Selvrapportering for pasienter med leddgikt fra 

revmatologisk poliklinikk på Sørlandet sykehus.

• Selvrapportering for psykiatripasienter på Sørlandet 

sykehus.

Agder har flere pågående initiativer til digital hjemmeoppfølging

Digital 
hjemme-

oppfølging 
på Agder

KOLS, 
diabetes og 
hjertesvikt

Covid-19-
oppfølging

Leddgikt

Psykiatri

Nyfødte barn

Angst og 
depresjon

Kommuner SSHF
Kommuner og 

SSHF 
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• Samarbeid mellom 16 av 25 kommuner på Agder og SSHF fra 

2012 til 2021 gjennom utprøvingsprosjektene United4Health, 

Telma og NVP DHO.

• Utprøvingen er finansiert av henholdsvis EU, Norges 

forskningsråd og Nasjonalt velferdsteknologiprogram og 

Fylkesmannen. Kommunene har i tillegg bidratt med 

egenfinansiering. TMSene har vært egenfinansiert av 

vertskommunene under Telma. Siden 2018 har NVP DHO 

finansiert TMSene med prosjektmidler.

• Utprøvingsprosjektene har frem til 2019 bestått av styringsgrupper 

bestående av representanter fra kommuner og sykehus. RKG e-

helse tok i 2019 initiativ til å etablere en felles regional 

styringsgruppe E-helse Agder 2030, med representanter fra både 

primær- og spesialisthelsetjenesten. 

• Alle prosjektene har fokusert på forløp med digital 

hjemmeoppfølging for pasienter med kroniske sykdommer, 

fortrinnsvis KOLS, hjertesvikt og diabetes, samt pasienter med 

depresjon og angst.

• NVP DHO-prosjektet har inkludert 102 pasienter (per september 

2020) til en randomisert, kontrollert studie (RCT), samt 44 

pasienter i kontrollgruppe. 

• Det ble rekruttert 175 pasienter under Telma-prosjektet, hvor 20 

pasienter var fra Kongsvinger kommune. 75 Telma-pasienter 

følges fortsatt opp.*

• NVP DHO-tjenestene har avtale med 29 fastleger per september 

2020. Fastlegene står for inkludering av pasienter, utarbeidelse av 

egenbehandlingsplan og evaluering. Videre skilles det mellom 

tjenesteforløp hvor TMS eller primærhelseteam tildeler utstyr, gir 

opplæring, utfører oppfølging og evaluering. Totalt motter 15 

pasienter oppfølging fra primærhelseteam. Tjenesteforløpene 

vises under «Vedlegg».

• Kristiansand kommune har fire sykepleiere i turnus på TMS. 

Farsund kommune har lagt TMS til hjemmetjenesten. Arendal 

kommune har samlokalisert TMS med Kommunal Øyeblikkelig 

Hjelp.

• Tjenesteforløp for oppfølging fra hjemmetjenesten og 

fastlegekontor er under utarbeidelse. Et fåtall pasienter mottar 

allerede oppfølging direkte fra kommunal psykisk helsetjeneste.

• Det benyttes system og utstyr levert av Siemens Healthineers. 

Oppfølgingssystemet heter Open Tele.

• Hver pasient mottar et nettbrett med mulighet for oppkobling av 

pulsoksymeter, blodtrykksmåler, blodsukkerapparat, termometer 

og vekt via Bluetooth. Kommunene ønsker å bruke pasientenes 

egne nettbrett eller mobiltelefoner til oppfølging i fremtiden. 

• Gevinstmålinger fra både Telma- og NVP DHO-pasienter viser at 

pasientene er fornøyde med tjenesten, og at de opplever 

tjenesten som trygg. Det foreligger ingen dokumenterte 

økonomiske effekter. UiA fullfører en økonomisk nyttevurdering av 

Telma-pasienter i siste halvdel av 2020. NVP DHO utfører 

samtidig en kvalitativ og kvantitativ gevinstoppfølging av 

inkluderte pasienter.

Pågående utprøvinger av forløp for kronisk syke pasienter i 

primærhelsetjenesten

* Se tabell på side 8.
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Totalt 160 pasienter mottar digital hjemmeoppfølging til en 

gjennomsnittlig kostnad per pasient på ca. 23 000 kr per år *

Utstyrstyper
Kostnad i kr pr. mnd. 

per bruker

Type A KOLS 720,-

Type B Diabetes II 640,-

Type C Hjertesvikt 820,-

Type D Psykisk helse 550,-

Type E KOLS og Dia 770,-

Type F Komplett testekit 840,-

Pasientgrupper
Arendal og 

omegn

Kr.sand og 

omegn

Farsund og 

omegn
SSHF Kongsvinger

Telma NFR 17 23 20 15

NVP DHO 20 42 22 1

• Kostnad for bemanning av TMS: ca. 2 000 000 kr årlig for 3 

sentraler.

• Kostnad for teknisk plattform: 25 000 kr per måned (inntil 

200 brukere).

• Bemanningskost og kost på teknisk plattform er fordelt på 

160 brukere. Snittprisen på utstyr er ca. 720 kr per bruker 

per mnd. *

• Antall pasienter fra NVP DHO er aktive og med tiltak. I 

tillegg er det 44 pasienter i kontrollgruppen, og 19 pasienter 

som er avsluttet.

Antall pasienter med tiltak per september 2020:
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Farsund Arendal Kristiansand

Budsjett kr 650 000 kr 650 000 kr 650 000

Antall personalressurser
4 sykepleiere i turnus fordelt 

på 100 %-stilling + vikarer

2 sykepleiere i turnus fordelt 

på 100 %-stilling + vikarer

4 sykepleiere i turnus fordelt 

på 100 %-stilling + vikarer

Samorganisering
Sykepleierne jobber også i 

hjemmetjenesten

Sykepleierne jobber også på 

Kommunal øyeblikkelig hjelp 

(KØH)

Sykepleierne jobber også på 

Øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold (ØHD)

Øvrige kostnader

150k egenfinansiering for å 

dekke 4 sykepleiere i turnus i 

en 100 %-stilling.

Ferieavvikling dekkes av 

budsjettet til 

hjemmesykepleien

Ferieavvikling dekkes av 

budsjettet til KØH

Ferieavvikling dekkes av 

budsjettet til ØHD

Antall aktive pasienter 57 37 40

Gj.snittlig kostnad per 

pasient
kr 21 394 kr 29 050 kr 27 387 

TMSene har likt budsjett. Antall aktive pasienter er avgjørende 

for kostnaden per pasient

• Kostnadene inkluderer ikke personell som har jobbet med TMS-oppgaver og som er egenfinansiert av TMS-kommune utover tilskuddet fra 

NVP DHO.
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• Det er utarbeidet to ulike tjenesteforløp for kommunal 

Covid-19-oppfølging: Oppfølging fra TMS eller oppfølging 

fra fastlege.

• Oppfølging gjennom TMS er finansiert av NVP DHO. 

Prosjektet har også kjøpt inn pulsoksymetere som kan 

anvendes ved behov.

• Farsund og Arendal kommune har henholdsvis hatt seks og 

to pasienter med oppfølging fra TMS. Kristiansand 

kommune har i samarbeid med Sørlandsparken legesenter 

gitt oppfølging til fem pasienter.

• Fastleger kan rekruttere egne pasienter og følge disse opp 

gjennom egenrapportering av allmenntilstand, temperatur, 

puls og respirasjonsfrekvens. Ved fare for forverring i 

sykdomstilstanden har pasienten selv ansvar for å kontakte 

fastlege for videre konsultasjon.

• Oppfølging av TMS initieres av kommunal helsetjeneste 

hvor TMS overvåker innrapporterte opplysninger og setter 

inn tiltak ved akutte situasjoner.

• Begge forløp benytter appen Digital Hands fra Siemens via 

privat mobiltelefon eller nettbrett for egenrapportering fra 

pasient.

• Tilbakemeldinger fra utprøvingen har vært svært positive.

Digital Covid-19-oppfølging i 

primærhelstetjenesten
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• Representanter fra Sørlandet sykehus har deltatt som 

prosjektdeltakere i United4Health, Telma og NVP DHO med 

ansvar for rekruttering av brukere, utarbeidelse av 

tjenesteforløp og rådgivning knyttet til hjelpemidler.

• Prosjektstillingene har hovedsakelig vært finansiert av 

prosjektmidler og innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, 

samt egenandel i form av personalressurser.

• SSHF har i tillegg gitt digital oppfølging til tre Covid-19-

smittede pasienter, fire nyfødte barn og mødre som sendes 

tidlig hjem fra sykehus, samt én pasient med KOLS per 

september 2020. Oppfølgingen er gitt ved bruk av Open 

Tele. Tilbakemeldinger har vært gode.

• SSHF har etablert tjenester for digital oppfølging med bruk 

av videokonsultasjon innenfor sårpoliklinikk og barne- og 

ungdomspsykiatrien (BUP).

• I løpet av høsten 2020 jobber SSHF med å implementere 

digitale selvrapporteringsskjemaer til pasienter med leddgikt 

ved bruk av systemet Go treat it.

• I løpet av 2020 implementeres selvrapporteringsskjemaer til 

3500 pasienter fra BUP, rus og andre psykiatriske områder 

ved bruk av systemet CheckWare. Dette kan gi en 

reduksjon i manuelle arbeidsprosesser og mulighet for 

hyppigere oppfølging av pasientene. 

Digital hjemmeoppfølging fra 

Sørlandet sykehus
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• Sørlandet sykehus inngikk en hurtiganskaffelse av utstyr og 

plattform for Covid-19-oppfølging av pasienter de har 

behandlingsansvar for. Sentrale utfordringer for sykehuset 

er mangel på sengeplasser og helsepersonell, samt fare for 

smitteutbredelse. 

• Anskaffelsen ble finansiert gjennom avsatte 

investeringsmidler for klinisk beslutningsstøtte. Kontrakten 

ble inngått ved bruk av «korona-unntak» i 

anskaffelsesreglementet og løper i ett år.

• Totalt tre pasienter har mottatt digital Covid-19-oppfølging.

• Ansatte på hjerteavdelingen på Sykehuset i Kristiansand 

har fått ansvar for oppfølging av tjenesten, hvor pasienter 

rekrutteres av sykepleiere med særskilt opplæring. Lege 

beslutter igangsettelse og foretar målinger av pasientens 

grenseverdier. Pasienten mottar opplæring under 

innleggelse og skrives ut én-to dager før normalt. Pasienten 

følges opp tre ganger per døgn av intensivsykepleiere på 

hjerteavdelingen gjennom egenrapportering av vitale 

parametere.

• Oppfølgingen gis ved bruk av Open Tele i kombinasjon med 

video fra Norsk helsenett. Pasienten låner nettbrett.

• Tilbakemeldinger fra pasientene har vært gode.

Digital Covid-19-oppfølging i 

spesialisthelsetjenesten
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• Utprøvingene av digital hjemmeoppfølging gir klare indikasjoner på at 

pasientene opplever økt mestring og styrket oppfølging. 

• Tjenesten kan føre til en mer økonomisk bærekraftig helsetjeneste, 

men dette er i liten grad dokumentert i Agder foreløpig. 

• Kommuner, fastleger og SSHF ytrer ønske om å skalere opp bruken av 

digital hjemmeoppfølging til flere brukergrupper og tjenesteområder, 

spesielt til KOLS-pasienter.

• Helsepersonell fra SSHF, kommunene og TMS mener samarbeidet om 

utvikling og drift av tjenesten har fungert svært godt under 

utprøvingsprosjektene. 

• Intervjuer med ledere på tvers av sykehus og kommuner tyder på at 

man ikke er helt samstemte om mål for tjenestene.

Kommuner, fastleger og SSHF ønsker å skalere opp bruken av 

digital hjemmeoppfølging

«Vi er ganske sikre på at 

eksisterende pasienter får bedre 

kompetanse på egen helse.»

- Agder-kommune

«Hvis vi klarer å forhindre at 

noen blir syke etter at de har 

blitt utskrevet fra sykehus, så er 

det volum på besparelsene.»

- Sørlandet sykehus

Sentrale funn

• Det er behov for at sykehus, kommuner og fastleger enes om hvorfor DHO er viktig. Målene med tjenesten bør forankres 

bedre på alle nivåer i virksomhetene, slik at ansatte på tvers av sykehus, kommuner og fastleger jobber mot samme mål. 

Behov
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• Dokumentasjon av effekter fra Telma (15 pasienter) viser at pasientene med diabetes, KOLS og psykiske lidelser opplever 

økt trygghet, positive livsstilsendringer. Per september 2020 er det ikke dokumentert økonomiske effekter fra Telma-

prosjektet, men UiA skal levere en samfunnsøkonomisk analyse senere i 2020 basert på tall fra bl.a. helseregistere. 

• Det nasjonale RCT-studiet i NVP-utprøvingen vil gi indikasjoner på eventuell endring i forbruk av tjenester fra sykehus og 

fastleger fordi forskningen benytter registerdata. Det finnes ikke registerdata som gir oversikt over eksakt forbruk av 

kommunale omsorgstjenester. 

• NVP-utprøvingen fordrer derfor at kommunene selv bidrar til innrapportering av nullpunktsmålinger og data om endring i 

forbruk av tjenester på kommunalt nivå, fordi data må hentes ut av de kommunale EPJ- og 

ressursplanleggingssystemene. Kommunene på Agder har kommet sent i gang med denne rapporteringen. Det jobbes nå 

med å trekke ut data om økonomiske effekter fra kommuner og sykehus. 

• Det foreligger ikke annet faktagrunnlag som dokumenterer helseøkonomiske effekter fra utprøvingene.

Manglende dokumentasjon av økonomiske effekter fra 

utprøvingene kan likevel skape hinder for videre utbredelse 

Sentrale funn

• Presset kommune- og sykehusøkonomi gir økt behov for å prioritere tiltak som gir økonomisk effekt. Dokumentasjon av 

økonomiske effekter er derfor viktig å prioritere i tiden fremover. 

• Sykehus har en mer datadrevet /evidensbasert kultur sammenlignet med kommunal sektor. Det er derfor behov for at 

felles tiltak med digital hjemmeoppfølging i større grad er datadrevet for at det skal få sykehusets oppmerksomhet. 

Behov
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• På tross av ressursinnsatsen, har dagens utprøvingsprosjekter i liten 

grad rekruttert pasienter fra SSHF.

• Representanter for SSHF opplever at inklusjonskriteriene i Telma og 

NVP-utprøvingen i stor grad er rettet mot brukere av kommunale 

omsorgstjenester. De ønsker gjerne at man enes om felles målgrupper 

og pasientforløp basert på kost-nytte-vurderinger.

• Intervjuede ledere ved SSHF legger til grunn at videre satsing ivaretar 

kommunenes og sykehusets interesser som mer likeverdige parter. 

• Intervjuede ledere i SSHF mener at digital hjemmeoppfølging nå heller 

bør prioriteres og styres i helsefelleskapet, mens representanter fra 

kommunene ønsker å beholde styringsstrukturen slik den er. 

Samarbeid om finansiering av forløp fordrer at sykehuset og 

kommunene sammen identifiserer hvor effekten er størst

Sentrale funn

• Avklare hvordan felles satsinger bør prioriteres og styres for å sikre likeverdighet mellom partene. 

• Kommunene og sykehuset må bli enige om aktuelle målgrupper, og hvordan målgrupper med forløp som går på tvers av 

kommune og sykehus skal finansieres og organiseres. 

Behov

«Når man sitter på ulike 

pengesekker så har man ulike 

oppfatninger av hva som er 

viktig å fokusere på.»

- UiA

«Man må sette en prislapp på 

det gamle pasientforløpet før det 

utarbeides nye pasientforløp.»

- Kommunal leder
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• De fleste kommunene med som har deltatt i utprøvinger av forløp for kronisk syke pasienter, mener at kommunen bør ha 

ansvar for den daglige oppfølgingen av brukerne, ikke TMS. 

• De fleste kommunene mener dagens ordning med TMS er for dyr.

• Enkelte ønsker en sentral funksjon for monitorering av brukere. Det foreligger ikke klare ønsker om opprettholdelse av 

dagens TMS-funksjon, med unntak av Arendal med samarbeidskommuner som er godt fornøyd med dagens løsning.

• Tidsstudier viser at sykepleiere ved TMSene benytter en vesentlig del av tiden sin på oppgaver som ikke er direkte 

oppfølging av pasienter. Disse oppgavene dreier seg om registrering og kartlegging av pasienter, tekniske problemer med 

software og brukernært utstyr, samt dokumentasjon på tvers av flere systemer. 

• Mange kommuner ønsker å sentralisere støttefunksjoner som IT-support, support på utstyr, lager, logistikk, IT-drift og 

vedlikehold og avtaleforvaltning for å sikre kostnadseffektivitet.

• Det utredes behov for en regional vaktordning for tekniske alarmer fra trygghet- og mestringsteknologi i kommuner. Denne 

type vaktordning kan være overførbar til tekniske alarmer fra digital hjemmeoppfølging.

Kommunene mener at de selv bør ha ansvaret for den daglige 

oppfølgingen av pasientene

Sentrale funn

• Avklare fremtidig struktur for TMS, inkludert rolle- og ansvarsfordeling mellom TMS og kommuner.

• Avklare fremtidig struktur for andre støttefunksjoner som teknisk overvåking og support, IT-drift, utstyr og logistikk. I dag er

disse oppgavene løst og finansiert av utprøvingsprosjektene. Overgang til drift krever bærekraftige strukturer. 

Behov
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Pasientsentrerte helseteam (PSHT) har blitt etablert for å øke 

samhandling mellom flere kommuner og sykehus i Nord-Norge, blant 

annet mellom Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-

Norge (UNN). Målgruppen har innledningsvis omfattet pasienter med 

kroniske lidelser eller multimorbiditet med behov for ekstra 

oppfølging, ofte i forbindelse med utskrivning.

Etter henvisning fra primær- eller spesialisthelsetjenesten etableres 

et individuelt PSHT for å kartlegge pasientens behov, utfordringer og 

målsetninger på tvers av sykehus og kommune, utførelse av 

risikovurderinger og etablering av behandlingsplan. PSHT har fokus 

på helhetlig, langsiktig og forebyggende behandling med oppfølging 

både på sykehus, i kommune og i hjemmet. Det pasientsentrerte 

helseteamet vil igangsette planlagte tiltak og yte jevnlig oppfølging 

og evaluering av pasienten. Enkelte oppfølgingsmøter i hjemmet har 

blitt utført over video. 

Aktører som kan inngå i et PSHT inkluderer spesialist, fastleger, 

sykepleiere, ergo- og fysioterapeut, farmasøyt og helsesekretær. 

Tjenesten ledes av UNN.

I Tromsø er tjenesten 50/50 delfinansiert mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Finansieringen dekker utgifter til både 

ressurspersoner og driftsmidler (utstyr, reising og øvrige kostnader). 

På UNN er tjenesten ansett som en ambulerende poliklinisk tjeneste, 

hvor sykehuset bevarer stykkprisfinansiering for registrering og 

administrasjon av pasientene og stykkprisfinansiering for 

ambulerende og tverrfaglig arbeid.

Pasientsentrerte helseteam, Tromsø

• Redusert behov for akutte tjenester for multimorbide eldre 

pasienter.

• Forflytning av multimorbide eldre pasienter til lavere nivåer i 

omsorgstrappen.

• Redusert risiko for dødelighet blant multimorbide eldre 

pasienter.

Ulemper

• Modellen vil kunne føre til  

reduksjon av sykehusets 

inntekter, spesielt knyttet 

til innleggelser.

• Det er behov for vesentlig 

grad av forankring og 

kulturendring på sykehus 

for å øke graden av 

ambulerende spesialist-

helsetjenester.

• Det er foreløpig lite 

dokumentert erfaring med 

langsiktig oppfølging av 

kronisk syke.

• Modellen sikrer at 

pasientens behov på tvers 

av primær- og spesialist-

helsetjenesten fanges 

opp og ivaretas.

• Tjenesten sikrer 

koordinert oppfølging av 

pasientene på tvers av 

forvaltningsnivå.

• Tjenesten er i stor grad 

tilpasset digital 

samhandling på tvers av 

tjenesteytere.

Fordeler

Dokumenterte effekter

Forskningsrapport, Berntsen et al.

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12913-019-4397-2
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Spredning av digital hjemmeoppfølging er et nasjonalt 

satsningsområde i Danmark. Danmarks strategiske målsetninger er 

å redusere innleggelser, øke behandlingskvalitet, fleksibilitet, 

trygghet og egenmestring for pasienter med KOLS. Region Nord-

Jylland kan vise til gode resultater fra et storskala utrullingsprosjekt, 

hvor digital hjemmeoppfølging i dag er et integrert tjenestetilbud til 

pasienter med KOLS. 

I Nord-Jylland identifiseres pasienter av fastleger, sykehus eller 

kommune og henvises til kommunal forvaltning for inklusjon. Ved 

kommunal henvisning konsulteres fastlege før inklusjon. Pasienten 

registreres så i systemet Open Tele, den samme plattformen som 

brukes på Agder. Fastlege konsulteres ved inklusjon for å fastsette 

alarmgrenser og egenbehandlingsplan. Oppstart tilstrebes etter 15 

dager fra henvisning.

Sykepleiere med spesialkompetanse utfører opplæring av pasient, 

samt en oppfølgingssamtale tre til fire uker etter oppstart. Videre 

følges pasienten opp én til tre ganger i uken av kommunalt personell 

og / eller personell på sykehus i kortere eller lengre tidsperioder. 

Fastlege ivaretar behandlingsansvar for pasienten, men ikke 

oppfølgingsansvar. Fastlegen har derimot tilgang på pasientens 

egenrapporterte opplysninger.

Ved kommunikasjon mellom involverte parter benyttes nasjonale 

løsninger for e-meldinger. Fastlegen informeres hvis pasient 

oppfordres til legebesøk, ved forverring av helsetilstand eller 

endringer i behandling. Sykehus informerer kommunen ved 

opprettelse eller endringer i egenbehandlingsplan. Overføring av 

oppfølgingsansvar mellom sykehus til kommune skjer via e-melding.

Nord-Jylland, Danmark

• Utprøvingsprosjektet kan vise til et velfungerende 

tverrsektorielt samarbeid med klare roller og ansvar. 

• Majoriteten av forsøkspersonene kan vise til økt kontroll over 

eget sykdomssituasjon, samt økt trygghet og mestring.

• Forsøkspersoner med eksisterende kommunale tjenester kan 

forvente en nettogevinst på DKK 9000 per år.

Ulemper

• Modellen fordrer politisk 

forpliktelse og 

samhandling på tvers av 

forvaltningsnivå og 

finansieringsordninger.

• Finansieringsmodellen 

fordrer verifiserte 

samfunnsøkonomiske 

effekter.

• Klar ansvarsfordeling 

mellom kommune, 

fastlege og sykehus 

reduserer duplisert 

oppfølging.

• Sentraliserte 

støttefunksjoner og et 

koordinert pasientforløp 

sikrer stordriftsfordeler.

• Finansiering fordeles 

mellom sykehus og 

kommune basert på 

forventet gevinst.

Fordeler

Dokumenterte effekter

Avslutningsrapport, telemedicinsk storskalaforsøg i Nordjylland.

https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/TelecareNord/Telemedicin-til-borgere-med-KOL/KOL-projekt/Evaluering-og-forskning/Fra-tro-til-viden---afrapportering/TeleCare-Nord-afslutningsrapport-18-11-2015-final.ashx?la=da
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Eksote er et regionalt helseforetak i Sør-Karelia, Finland. Regionen 

har ni kommuner og 130 000 innbyggere. Helseforetaket yter både 

primær- og spesialisthelsetjenester inkludert ambulansetjeneste, 

fastleger, psykisk helsehjelp og tannleger i én og samme 

organisasjon. Primær- og spesialisthelsetjenesten ble slått sammen i 

2010 for å sammenstille strategiutvikling, finansiering og 

investeringer, øke ressurseffektiviteten av helsetjenestene, styrke 

rekruttering av leger og annet helsepersonell, styrke utnyttelse av 

personalressurser og utstyr på tvers av tjenester, samt sikre 

datadeling om pasienten på tvers. I dag har helsetjenestene i Sør-

Karelia ett budsjett, én felles pasientjournal, én felles forvaltning, én 

administrasjon og felles beslutningsstrukturer.

Sammenslåingen av helsetjenestene medførte en direkte nedbryting 

av siloer på tvers av profesjoner og stimulerte til tjenesteinnovasjon 

og tverrfaglig samarbeid. Helseforetaket endret fokus fra 

institusjonsbaserte helsetjenester til rehabilitering, forebygging og 

hjemmebehandling. Regionen øker nå bruk av teknologistøttede 

helsetjenester i form av velferdsteknologi og videokommunikasjon i 

hjemmet.

Transformasjonen startet med grundig strategiprosess, hvor 

målsetninger, verdier og gevinster ble utarbeidet, kommunisert og 

forankret på tvers av politisk nivå, ledere og ansatte på tvers av hele 

regionen. Eksotes overordnede målsetning var å tilby likeverdige 

helsetjenester til alle innbyggerne i regionen. Eksote utarbeidet en 

ny, pasientsentrert tjenestemodell hvor funksjonsbaserte 

helsetjenester i stedet ble ansett som en verdikjede som begynte i 

pasientens hjem og som beveget seg sømløst tilbake til pasientens 

hjem.

Eksote, Finland

• Reduksjon i gjennomsnittlige driftsutgifter knyttet til sosial- og 

helsetjenester.

• Høyere andel av eldre befolkning bor hjemme sammenlignet 

med resten av Finland.

• Ressursbesparelser som følge av økt bruk av 

videokommunikasjon som erstatning for hjemmebesøk. 

Ulemper

• Modellen fordrer bred 

konsensus om mål og en 

betydeling

kulturendringsprosess. 

• Eksote oppgir selv at 

datadeling har vært 

forutsetning for å lykkes 

med de integrerte 

tjenestene. 

• Modellen stimulerer til 

tjenesteinnovasjon og nye 

rollefordelinger.

• Modellen fokuserer på 

samfunnsøkonomisk 

gevinst overfor kapring av 

verdi på tvers av aktører.

• Modellen har et 

verdikjedeperspektiv 

fremfor et funksjonsbasert 

perspektiv.

Fordeler

Gevinster

Presentasjon 1 og 2 fra Marja Tepponen, utviklingsdirektør i Eksote.

https://www.healthcareatdistance.com/media/1060/vopd-tepponen-10-9-19.pdf
http://dapamoha.redcross.by/upload/iblock/3f1/3f15c9bdc433a80d86b2e86cc5d1ac71.pdf
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Fosen helse IKS er et interkommunal samarbeid mellom Indre 

Fosen, Ørland og Åfjord kommune. Samarbeidet startet med et 

forprosjekt i 2003 med målsetning om å skape en helhetlig og 

sammenhengende helsetjeneste med effektiv arbeidsdeling mellom 

kommuner på Fosen og St. Olavs hospital i Trondheim. Forprosjektet 

var finansiert av Helse Midt-Norge RHF, ble ledet av én felles 

prosjektleder, og begge nivåer hadde administrativ og klinisk 

deltakelse i prosjektet.

Fosen helse IKS er unikt, fordi samarbeidet representerer integrerte 

desentraliserte spesialisthelsetjenester, interkommunale 

helsetjenester og felles utviklingsarbeid i én organisasjon. I dag 

innehar Fosen helse kommunale sengeposter og poliklinikk. 

Selskapets representantskap og styre har representanter fra 

eierkommunene. St. Olavs hospital inviteres til årlige 

strategisamlinger for videreutvikling av tjenestene, og samarbeidet er 

formalisert gjennom avtaleverk mellom partene.

St. Olav finansierer husleie, lønnskostnader for eget personell og tre 

administrativt ansatte, forbruksmateriell, samt 1/3 av sengepostene. 

Resterende sengeposter er finansiert av kommunene og Helse Midt-

Norge RHF. St. Olav dekker også et investeringsbudsjett. 

Respektive avdelinger på St. Olav beholder DRG-finansiering for 

spesialisthelsetjenester som utføres av Fosen helse.

Polikliniske tjenester utføres av klinikere fra St. Olavs som utfører 20 

% av sin stilling på Fosen helse. I tillegg kan inneliggende pasienter 

på Fosen helse motta videokonsultasjon fra leger på St. Olavs.

Fosen helse IKS

• Økonomiske besparelser for tilknyttede kommuner.

• Redusert belastning på sengeposter på St. Olavs hospital.

• Bidrar positivt til samarbeidet mellom kommunene på Fosen, 

og mellom kommunene og St. Olavs hospital.

• Bidrar positivt til kompetanseheving og faglig kvalitet på 

tjenestene.

Ulemper

• Tidkrevende etablering -

Fosen helse ble etablert 

etter to år med utredning 

og to påfølgende år med 

pilotering.

• Modellen fordrer bred 

forankring blant medisinsk 

personell for å jobbe 

ambulerende og digitalt.

• Desentralisering av 

spesialisthelsetjenester, 

samtidig som sykehuset 

beholder DRG-

finansiering.

• Samarbeidet er regulert 

gjennom avtaler og 

omforente 

samarbeidsstrukturer.

• Fosen helse IKS utgjør en 

arena for felles 

utviklingsarbeid mellom 

kommunene og St. Olavs 

hospital.

Fordeler

Gevinster

Evaluering av Fosen helse IKS, NTNU Samfunnsforskning AS.

https://samforsk.no/Publikasjoner/2019/Evaluering%20Fosen%20Helse%20IKS%20WEB.pdf


03
Fremtidig 

organisering av 

digital hjemme-

oppfølging
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Behovsdrevet mål og strategi

Kommunene og sykehuset må sammen lage mål og 

strategi for fremtidig satsing på digital 

hjemmeoppfølging. 

Mål og strategi må være behovsdrevet. 

• Hvilke pasientgrupper antas å ha størst 

samfunnsøkonomisk effekt av digital 

hjemmeoppfølging som går tvers av 

helsefellesskapet, hvor kommunene og sykehuset 

drifter og finansierer tjenesten sammen? 

• Hvilke pasientgrupper antas å ha størst 

samfunnsøkonomisk effekt av digital 

hjemmeoppfølging driftet og finansiert av 

kommunene? 

• Hvilke pasientgrupper antas å ha størst 

samfunnsøkonomisk effekt av digital 

hjemmeoppfølging driftet og finansiert av SSHF? 

Avklare hvor felles satsinger bør prioriteres og 

styres

• Det er viktig å velge en arena hvor partene er 

likeverdige. Helsefellesskapet bør vurderes. Det 

bør designes en styringsstruktur som er egnet for å 

styre digitale satsinger og tjenesteutvikling i 

felleskap. 

• Dette underbygger «Avtale mellom regjeringen og 

KS om innføring av helsefellesskap for å skape en 

mer sammenhengende helse- og 

omsorgstjeneste». Avtalen sier: «Helseforetak og 

kommuner i helsefellesskapene skal planlegge og 

utvikle tjenester for pasienter som trenger tjenester 

fra begge nivå. Regjeringen og KS anbefaler at 

helseforetaket og kommunene inngår en konkret 

avtale om hvordan de skal drive utvikling og 

planlegging av tjenestene i helsefellesskapet».

Kommunene og sykehuset må enes om felles mål og strategi og 

avklare hvor fremtidige satsinger bør prioriteres og styres
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Skill på type forløp

Digital hjemmeoppfølging kan benyttes til: 

1. Behandling i regi av sykehuset: Digital 

hjemmeoppfølging benyttes i DRG-finansiert 

behandling. Denne type forløp kan enten 

håndteres av sykehuset alene, eller som delegert 

oppgave fra sykehuset til kommunen. Behandling i 

regi av HF finansieres av HF. Dersom HF 

delegerer utførelse av DRG-finansierte tjenester til 

kommunen, må finansiering følge med ref. 

«Fosen-modellen». 

2. Helse- og omsorgstjenester i regi av 

kommunen: Digital hjemmeoppfølging benyttes 

som en integrert del av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. For eksempel ved at fastleger 

følger med på sykdomsutvikling, og / eller at 

kommunale hjemmetjenester benytter digital 

hjemmeoppfølging istedenfor kompenserende 

tjenester. Kommunen finansierer forløpet. 

3. Behandling og oppfølging i regi av både 

sykehuset og kommunen:  Digital 

hjemmeoppfølging benyttes i pasientforløp som 

går på tvers av kommune og sykehus. For 

eksempel for oppfølging og behandling av kronisk 

syke pasienter. Sykehuset og kommunen må 

sammen identifisere pasientgrupper og sammen 

designe forløp. Den som mottar størst gevinst 

betaler mest ref. «Danmark-modellen». 

Organisering og finansiering av digital hjemmeoppfølging på 

Agder vil variere ut fra type forløp 
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Tjenestemodellen inneholder en rekke oppgaver som må løses uansett forløp: Oppgavene spenner fra

vedlikehold av kliniske prosedyrer til oppfølgingstjeneste, support, overvåking av tekniske alarmer, lager, 

logistikk, drift av IT-systemer og avtaleforvaltning. 

Forløp med digital hjemmeoppfølging krever en helhetlig 

tjenestemodell som understøtter tjenestene
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Samarbeidsområder på kort sikt (1-2 år) 

• Samarbeid om oppgaver i tjenestemodellen som 

understøtter pasientforløp kommunene og 

sykehuset samarbeider om (eksempelvis 

kronikerforløp). 

• Kandidater til samarbeid: 

✓ Felles inklusjonskriterier basert på dokumenterte effekter. 

✓ Samarbeid om vedlikehold av tjenesten, inkludert samarbeid 

om finansiering. 

✓ Samarbeid om teknisk support, overvåking av tekniske 

alarmer, utstyrslager og logistikk. 

✓ Samarbeid om leverandørkontrakt og drift av IT-plattform. 

✓ Samarbeid om anskaffelse av plattform og avtaleforvaltning 

(innovasjonspartnerskap). 

✓ Felles faglig ansvar for utvikling av forløp. 

• Den statlige finansieringen av NVP-prosjektet 

opphører i 2021. Dagens prosjekt løser og 

finansierer oppgavene i tjenestemodellen i dag. 

Dersom styringsgruppen E-helse Agder 2030 velger 

å prioritere overføring av dagens tjenester til drift i 

2021, haster det å avklare organisering av 

oppgavene i tjenestemodellen. 

• Før det avgjøres om oppgaver i tjenestemodellen 

skal løses i fellesskap på Agder, er det viktig at 

styringsstruktur for digital hjemmeoppfølging

avklares. 

• PA anbefaler at det i parallell jobbes med å definere 

hva som ligger i hver enkelt oppgave i 

tjenestemodellen, og at det foretas kost-nytte-

vurderinger av ulike måter å løse dem på. 

Samarbeidsområder på kort sikt
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Samarbeidsområder på lengre sikt (etter 2 år). 

Arbeid med digital hjemmeoppfølging i samarbeid vil 

kreve modningstid. Visjonen for samarbeid på lengre 

sikt kan være: 

✓ Flere forløp og tjenester styres ut fra 

verdikjedeperspektiv som i Eksote, Finland. 

✓ Det opprettes etter hvert en felles 

«forvaltningsfunksjon» som sørger for «én dør inn 

til tjenesten». 

✓ Brukergrensesnitt og systemer oppleves sømløse 

for både pasienter og helsepersonell. Det er enkelt 

for ansatte å utføre oppgaver på tvers av nivå.  

✓ Data om pasienten og tjenestene flyter på tvers av 

nivå. 

Samarbeidsområder på lengre sikt 
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• Dagens kostnad til bemanning er 2 mNOK for 160 

pasienter. 

• TMS har et totalansvar for pasienten i dag: Fra 

kartlegging av behov, oppkobling av tjeneste, 

opplæring og oppfølging. 

• Det er ikke dokumentert hvorvidt TMS avlaster den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

• TMS har opparbeidet betydelig kompetanse på 

digital hjemmeoppfølging. 

• PA anbefaler derfor at det foreløpig videreføres én 

TMS av hensyn til å bevare kompetansen som er  

bygd opp, og samtidig effektivisere driftsutgiftene. 

• TMSen kan opprettes som 

vertskommunesamarbeid, hvor eierkommunene 

fordeler kostnaden mellom seg. 

• Oppgavefordeling mellom kommuner og TMS må 

avklares. 

• Effekten må dokumenteres. 

Dagens organisering av TMS oppfattes som for dyr. Én TMS er 

tilstrekkelig for oppfølging av dagens pasienter. 
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Veikart for 

digital 

hjemmeoppfølging

på Agder

1

Steg 1
Kommunene og sykehuset er enige 

om felles mål og strategi for digital 

hjemmeoppfølging.  

Steg 2
Avklare hvordan felles satsinger bør 

prioriteres og styres for å sikre 

likeverdighet mellom partene. 

Steg 3
Oppgavefordeling og finansiering er 

formalisert i forpliktende avtaler. 

Steg 4
Kommunene og sykehuset drifter 

pasientforløp i fellesskap. 

Steg 5
Stadig fler tjenester med digital 

hjemmeoppfølging prioriteres og styres 

i verdikjedeperspektiv. 

Steg 6
Pasienten opplever sømløse tjenester 

for digital hjemmeoppfølging på alle 

områder. 

2

3

5

4

6

Felles mål og 

strategi. 

Det er avklart 

hvordan felles 

satsinger 

prioriteres og 

styres. 

Oppgavefordeling 

og finansiering er 

formalisert i 

forpliktende 

avtaler. 

Kommunene og 

sykehuset drifter 

utvalgte 

pasientforløp 

sammen. 

Flere tjenester 

prioriteres og 

styres i 

verdikjede-

perspektiv. 

Pasienten 

opplever 

sømløse 

tjenester på alle 

områder.  



04
Vedlegg
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Organisasjon Navn Rolle

Arendal kommune Janice Marcussen Leder TMS og avdelingsleder kommunal øyeblikkelig hjelp

Arendal kommune Torill Skår Kommunalsjef

Arendal kommune Harry Svendsen Samhandlingskoordinator Østre Agder

Kristiansand kommune Wenche Dehli Direktør samfunn og innovasjon

Kristiansand kommune Brede Skaalerud Direktør helse og mestring

Kristiansand kommune Ingeborg Hetland Hansen Leder TMS

Kristiansand kommune Elisabeth Holen-Rabbersvik Teamleder for utvikling og kompetanse, helse- og mestring

Kristiansand kommune Anne Dorthea Skjebstad Prosjektkontroller, NVP DHO

Kristiansand kommune Christine Widding Kaspersen Prosjektdeltaker NVP DHO

Kristiansand kommune Karoline Vassbø Nyhus Prosjektdeltaker NVP DHO

Kristiansand kommune Silje Stray Prosjektleder Innføring velferdsteknologi Agder

Farsund kommune Anne-Margrethe Johnsen Kommunalsjef

Farsund kommune Anne Camilla Gabrielsen Prosjektdeltaker NVP DHO

Grimstad kommune Aase Hobbesland Kommunalsjef

Vennesla kommune Elisabeth Jeppestøl Digitaliseringssjef

Kongsvinger kommune Else-Marit Sætaberget Rådgiver innenfor helse og omsorg

Lund legesenter Sebastian Bø Fastlege

UiA Anne Wenche Emblem Førsteamanuensis. Leder senter for eiendomsøkonomi.

SSHF Nina Mevold Administrerende direktør

SSHF Kjetil Juva Samhandlingssjef

SSHF Trudi Lohne Prosjektdeltaker NVP DHO

SSHF Inger Alice Ås Prosjektleder Felles forvaltning av avstandsoppfølging

SSHF Bjørn Bakke Rådgiver e-helse

Eksote Pentti Itkonen Tidligere administrerende direktor i Eksote

Fosen helse IKS Kjersti Groven Konstituert driftssjef Fosen Helse IKS

Universitetssykehuset Nord-Norge Monica Dalbakk Prosjektleder pasientsentrerte helseteam

Personer som har blitt intervjuet 
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Beregning av kostnader per TMS for nåværende brukermasse

Kostnad i kr pr.
mnd. per bruker

Farsund Arendal Kristiansand
Utstyrstyper Brukere Kostnad Brukere Kostnad Brukere Kostnad

Type A KOLS kr                     720 44 kr        31 680 28 kr        20 160 28 kr        20 160 

Type B Diabetes II kr                     640 2 kr          1 280 2 kr          1 280 1 kr             640 

Type C Hjertesvikt kr                     820 6 kr          4 920 2 kr          1 640 1 kr             820 

Type D Psykisk helse kr                     550 kr                 - kr                 - 4 kr          2 200 

Type E KOLS og Dia kr                     770 kr                 - 3 kr          2 310 1 kr             770 

Type F Komplett testekit kr                     840 1 kr             840 2 kr          1 680 5 kr          4 200 

Sim-kort (Farsund) kr                     100 4 kr             400 kr                 - kr                 -

Sum 57 kr        39 120 37 kr        27 070 40 kr        28 790 

Farsund Arendal Kristiansand Forutsetning

Personell kr              650 000 kr      650 000 kr      650 000 
Ekskludert egenfinansiert personell fra TMS-
kommunene

Utstyr kr              469 440 kr      324 840 kr      345 480 Hentet fra tabell over og multiplisert med 12 mnd

Teknisk plattform kr              100 000 kr      100 000 kr      100 000 300k årlig fordelt likt mellom TMSene

Sum totalt kr          1 219 440 kr  1 074 840 kr  1 095 480 

Sum per bruker kr                21 394 kr        29 050 kr        27 387 

Kostnad totalt for alle TMS i 2020 kr          3 389 760 

Gjennomsnittlig kostnad per bruker kr                25 297 

• Pasienter med kols + hjertesvikt eller diabetes + 

hjertesvikt har blitt kostnadsført med komplett testekit.

• Kostnad på sim-kort er estimert i dialog med Farsund.
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Tidsforbruk per pasient per TMS fra juni 2020

Arendal Kristiansand Farsund TMS Psykisk helse

Identifiser og henvise 

brukere
15 min 15 min 15 min – 1 time

Oppstart 1 time 1 time - 1,5 time 1 time

Opplæring 1,5 – 2 time 1 time 1 time 1 time + kjøring

Kartlegging og 

utarbeide EBP
Opptil 2,5 – 3 timer Opptil 3 timer Opptil 1 time 

Daglig oppfølging av 

pasienter Grønn- ca 1 min

Gule - (tar kontakt med 

pas) 15 min

Rød - (kontakt med FL) 

30 min – 1 time

Grønn- ca 1 min

Gule - (tar kontakt med 

pas) 15 min

Rød - (kontakt med FL) 

30 min – 1 time 

(sjeldent)

Grønn- ca 1 min

Gule - (tar kontakt med 

pas) 15 min

Rød - (kontakt med FL) 

30 min – 1 time

15 min – 1 time

Tekniske problemer Opptil 6 timer Opptil 3 timer Opptil 6 timer Opptil 1,5 timer

Evalueringer 30 min 30 min – 45 min 15 - 30 min 30 – 45 min

Avslutte 30 – 45 min 30 – 45 min 30 - 45 min 20 min

• Tallene er anslagsvis og basert på NVP DHO-prosjektet sin egen tidsstudie. Formidlet av Karoline Nyhus august 2020.



Identifiserer 

aktuelle brukere

Vurderer 

egnethet 

Godkjenner 

inkludering

Vurderer nytte 

av EBP

Beslutter om 

avslutning eller 

videreføring

Justerer EBP

Tar kontakt med 

bruker evt

fastlege ved 

store avvik

Mottar Melding 

fra forvaltning

Evaluerer ved

vesentlig 

endring av 

forutsetninger. 

Evalueringssamt

ale hver 3mnd
Gjennomfør 

avsluttende 

samtale. Henter 

inn utstyr

Ønsker  

avstands-

oppfølging

Utfører 

målinger

Får utlevert 

KIT

Utfører 

registreringer og 

tiltak i henhold til 

EBP

Gir 

samtykke

Melder behov 

via nettbrett eller 

telefon

Utfører 

registreringer og 

tiltak i henhold til 

EBP

Viser tegn til 

akutt forverring 

eller ønsker å 

avslutte

Aktiviteter

Faser Rekruttering Oppstart Oppfølging
Evaluering, videreføring 

og avslutning

Bruker

Fastlege

Forvaltning

Sykehus

TMS

Ved behov gir 

faglig innspill til 

utarbeidelse av 

EBP

Identifiserer og 

henviser 

bruker

Identifiserer og 

henviser bruker

Ved behov tar 

del i beslutning 

vedrørende 

avslutning

Henvisning Inkludering Utlevering Opplæring Kartlegging Rapportering Vurdering Evaluerin

g

Avslutnin

g

TMS 

kommune

Hjemkommun

e

Kontaktperson 

hjemkommune

Identifiserer og 

henviser bruker
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Konsulteres ved 

behov (PLO,tlf)

Faglig innspill 

ved behov for 

ander tjenester

Informeres om 

avslutning, 

vurderer andre 

tjenester

1. Pasienten på 
oppmøte hos FL med 

nettbrett
2. Videomøte NHN 

(tester)

Konsulteres ved 

behov 

Prosjekt-

medarbeider

Informerer 

fastlege(-

kontor) om 

prosjektet

randomiserin

g

Oppretter 

journal

Identifiserer og 

henviser bruker

Mottar og 

behandler 

PLO

Gir opplæring i 

KIT

Kartleggings-

samtale. 

Dokumenterer 

mål og forslag til 

EBH. 

Tverrfaglig

møte

forslag til EBP

Tverrfaglig

møte

godkjenner EBP

Tverrfaglig

møte

Beskriver 

målsetning og 

behov

Gir opplæring og 

veiledning i EBP

Registrerer 

avsluttet 

oppfølging i 

forskningsdata

Tjenesteforløp TMS



Aktiviteter

Faser Rekruttering Oppstart Oppfølging
Evaluering, videreføring 

og avslutning

Bruker

Fastlege

Forvaltning

Sykehus 

sykepleier

TMS 

sykepleier

Henvisning Inkludering Utlevering Opplæring Kartlegging Rapportering Vurdering Evaluerin

g

Avslutnin

g

Ønske om 

avstands-

oppfølging

Identifiserer 

og informerer 

bruker

Sender PLO til 

kommune og 

dialogmelding 

til FL

TMS kommune

Hjemkommune

Får utlevert 

KIT på 

sykehuset evt

når bruker har 

kommet hjem

Får 

informasjon

Får 

informasjon

Får 

informasjon 

om mulig 

overføring 

kommune 

Utfører 

målinger

Tester KIT gir 

opplæring

Starter 

prøveperiode 

med inn-

rapportering 2 

uker

Kartleggings-

samtale. 

Dokumenterer 

mål og forslag 

til EBH. 

Tverrfaglig 

møte

Beskriver 

behov og 

utfordringer

Tverrfaglig 

møte

Godkjenner 

EBP

Tverrfaglig 

møte

Forslag til 

EBP

Gir opplæring

og veiledning i 

EBP

Deltar i 

endring av 

EBP

Vurderer 

registrerte 

verdier, agerer 

på alarmer

Informere om 

overgang til 

TMS 

kommune

Konsulteres

Overfører 

oppfølgings-

ansvar til 

TMS/PHT

Godkjenn

er 

inkluderin

g

Overføring 

kommune 

Elektronisk 

notat/dialogmelding 

til TMS/PHT

Mottar PLO 

melding

Ikke lenger 

egnet, eller 

ønsker å 

avslutte

Overføring 

kommune 

Får 

informasjon 

fra forvaltning

Overføring 

kommune 

Mottar PLO  

sykehus-TMS

Informeres om 

avslutning, 

vurderer andre 

tjenester

Informere 

involverte og 

avtaler innlevering 

av KIT

Gir 

samtykke

Godkjenner 

justeringer 

EBP

Tjenesteforløp sykehus



Gir faglig 

innspill til 

utarbeidelse 

av EBP

Utfører 

målinger

Får utlevert 

KIT

Tverrfaglig

møte

Beskriver 

målsetning og 

behov

Utfører 

registreringer 

og tiltak i 

henhold til 

EBP

Gir 

samtykke

Melder behov 

via nettbrett 

eller telefon

Utfører 

registreringer 

og tiltak i 

henhold til 

EBP

Viser tegn til 

akutt 

forverring eller 

ønsker å 

avslutte

Aktiviteter

Faser Rekruttering Oppstart Oppfølging
Evaluering, videreføring 

og avslutning

Henvisning Inkludering Utlevering Opplæring Kartlegging Rapportering Vurdering Evaluerin

g

Avslutnin

g

Bruker

PHT Fastlege

Forvaltning

Sykehus

Vurderer 

egenhet, 

Godkjenner 

inkludering

Vurderer 

nytte av EBP

Beslutter om 

avslutning eller 

videreføring

Tverrfaglig

møte

godkjenner 

EBP

Tverrfaglig

møte

godkjenner 

EBP

Godkjenner 

justeringer 

EBP

Identifiserer 

og henviser 

bruker

Ønske om 

avstands-

oppfølging

Identifiserer 

og henviser 

bruker

Hjemkommune

PHT Sykepleier

Identifiserer 

og henviser 

bruker

Tverrfaglig

møte

forslag til EBP

Justerer EBPBestiller og gir 

opplæring i 

KIT

Kartleggings-

samtale. 

Dokumenterer 

mål og forslag til 

EBH. 

Får 

informasjon 

Gir opplæring

og veiledning i 

EBP

TMS kommune

Identifiserer 

og henviser 

bruker

Gir råd ved 

behov for 

andre 

tjenester

Får 

informasjon 

Tjenesteforløp PHT



37

Helhetlig tjenestemodell

Løpende oppgaver

Vedlikehold av tjenesten Support, lager og utstyr 

Oppgraderinger og vedlikehold på løsninger

Gjennomføre 

kommunikasjons

-tiltak

Håndtere 

support på 

systemer og 

utstyr

Drifte systemer, 

plattformer 

og infrastruktur 

Gjennomføre

opplæring av 

pasienter og 

klinikere

Vedlikeholde 

kriterier for 

inklusjon av 

pasienter

Dokumentere 

effekter

Forvalte rutiner 

for behandling av 

person-

opplysninger

Avklare 

tjenestens behov 

og implementere 

nye løsninger

Administrere

system- og 

utstyrs-

porteføljen

Gjennomføre 

anskaffelser og 

avrop på avtaler

Forvalte avtaler

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Drifte 

utstyrslager og 

logistikk

Drifte rolle- og 

tilgangsstyring

Planlegge 

tekniske 

endringer og 

vedlikehold

Styre 

oppgraderinger 

og 

konfigurasjoner

Teste nye 

løsninger  

Oppdatere 

teknisk 

dokumentasjon

Endre på 

pasientforløp og 

prosedyrer

Vurdere risiko og 

planlegge 

beredskap

Oppgaver knyttet til å henvise, inkludere, utplassere utstyr, sørge for respons og evaluering

Henvise, kartlegge 

og inkludere 

pasienter i 

tjenesten

Sørge for respons 

og utrykning ved 

behov

Gjøre tilpasninger 

av utstyr og 

plassere det ut

Evaluere og 

avslutte tjenesten

IT-drift

Budsjettere for 

drift av tjenesten


