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Mål og ambisjoner

Hovedmål

• Prosjektet hadde som ambisjon å prøve ut og etablere en felles 

løsning for avstandsoppfølging for alle kommuner på Agder og 

Sørlandet sykehus. 

• Løsningen skulle følge opp innbyggere med kronisk sykdom/ 

funksjonssvikt og multimorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig 

hos samme person). 

• Målet var 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.



Nå er barnet født, hva har TELMA levert

• Brukerinvolvering

• Samarbeid med fastleger

• Tjenestemodell for kommuner

• Pasientforløp for alle diagnoser

• Inkluderingsprinsipper

• Egenbehandlingsplaner

• Oppfølging av pasienter på 
telemedisinske sentraler i Arendal, 
Farsund og Kristiansand

• Oppfølgingsverktøy for 
helsepersonell ved TMS



TELMA har gode leveranser

• Algoritmer for oppfølging av kronisk syke pasienter
– Kols, hjertesvikt, diabetes II, psykiske lidelser, multimorbiditet

• Maskinlæring
– For å bedre predikere utviklingen av sykdommer

• Implementert teknologi som fungerer
– Vunnet verdifulle erfaringer rundt teknologi og implementering av 

teknologi

• Utstyrslogistikk
– Sørger for at pasientene til en hver tid har kvalitetsutstyr som fungerer

• Gevinstrealisering og samfunnsøkonomisk analyse
– Viktig for produktifisering



Utstyr i TELMA

LITEN KOFFERT
Kols: SaO2-måler
Diabetes: 
Blodtrykksmåler, 
termometer, 
glukometer

STOR KOFFERT
Hjertesvikt: SaO2-
måler, blodtrykksmåler, 
vekt



Sluttstatus rekruttering og inkludering

Antall aktive pasienter 

pr. 1. oktober: 108

Totalt antall pasienter pr 1. 

oktober: 169



HALLELUJA



Sjølskryt

Breiskuldra månelandinger 

• Etablert et tett samarbeid mellom kommuner og sykehus

• Involvert spesialisthelsetjenesten for utarbeidelse av gode 
pasientforløp og algoritmer for oppfølging

• Rettet seg mot alle kommuner på Agder, ved hjelp av RKG

• Utviklet algoritmer for multimorbiditet, noe som ikke er blitt gjort 
før

• Utmerket samarbeid mellom partnerne i prosjektet

• Prosjektet får nasjonal betydning



Mer sjølskryt

Promotering av prosjektet, av prosjektet

https://www.youtube.com/watch?v=17hHQgSanIc&feature=youtu.be


Skryt fra Forskningsrådet
v/ føringsoffiser Trond Knudsen

Prosjektet har uten tvil utrettet mye, og trigget enda mer aktivitet rundt forbi takket 

være energien i og resultater fra prosjektet, inkludert forskningsbasert innovasjon. 

Jeg ber deg overbringe hilsen og gratulerer særlig med formidling og spredning av 

prosjektresultater med den aktivitetsøkning det har medført på grunnlag av 

prosjektresultatene. Imponerende!

Sluttrapporten gir god innsikt og dokumentasjon på mye av dette.

Vi ser fram til å høre og se de positive bølgene fra prosjektet ruller videre opp 

gjennom landet takket være aktivitetene, engasjementet og resultatene fra arbeidet 

i prosjektet over lang tid! 



Pasientskryt

NRK Østnytt

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202001/DKIN98013020/avspiller


• Partnere
– Kristiansand Kommune (prosjekteier)
– Arendal og Farsund kommuner, samt Risør kommune
– Sørlandet sykehus
– Universitetet i Agder
– Siemens Healthineers
– Karde

• Delfinansiert av Norges forskningsråd
• Regnskap 48 millioner kroner

– 16 millioner fra Forskningsrådet
– 32 millioner i egeninnnsats



Lykke til med satsingene på Agder!

Takk for oppmerksomheten!



Veien videre for Telemedisin på Agder

• Telemedisin videreføres 
• NVP AO prosjektet bruker resultatene fra TELMA

– Var tenkt som en direkte videreføring av 
TELMA

– Helsedirektoratet krever randomisering av 
pasientene

• TELMA-pasienter videreføres i 2020
• Spesielt vil det satses på psykiske lidelser
• Omfanget av telemedisin på Agder de nærmeste 

to årene vil bestemmes av tilgjengelige 
økonomiske ressurser


