


Målgruppe:

• mennesker med lette til moderate  
angst- og depresjonsplager 

• samt mennesker i et 
rehabiliteringsforløp-fortrinnsvis etter 
rusbehandling



Inklusjon

• Personen søker via forvaltning/tildelingskontor i sin egen kommune

• Tjenesten tildeles enten som: 

1) helsetjeneste i hjemmet hjemlet i lovverk:    

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. 
Helsetjenester i hjemmet

2) som ren forebyggende tjeneste



Hvor er 
TELMA-psykisk 
helse testet ut?

Fra våren 2019:

• Ved Telemedisinsk sentral i 
Kristiansand

• Oppfølgingstjenesten i Farsund

• Oppfølgingstjenesten i 
Kristiansand



Oppfølgingsforløp TELMA psykisk helse

Kartleggings-
samtale med  
brukeren

- Kartleggings-
skjema :
«Hva er viktig 
for deg»

Plan for 
oppfølging

- Setter opp 
mål/delmål
og en plan 
for videre 
oppfølging
- Individuell 
oppfølging 
ut ifra 
brukerens 
behov

Oppfølging

Videosamtaler
(evt. tlf.)
- FIT (Feedback-
informerte 
tjenester) 
- Kontakt via 
meldingsfunksjon i 
nettbrett

ANDRE VERKTØY:
- Selvhjelpsverktøy
- Kliniske 
måleverktøy

Evaluering

Evalueringssamtale 
etter 
- 6 uker
- 12 uker
- deretter hver    
3.mnd.

E-melding til 
fastlege 

- Ved oppstart
- Ved 12 ukers-

evaluering
- Hver 3.mnd.
- Ved avslutning 

av tjeneste



Samme nettbrett og 
løsning som brukes for 
de andre 
pasientgruppene i 
TELMA.



Videosamtaler og meldinger:

• Oppfølgingssamtaler med bruk av 
videosamtale og telefon.

• Meldinger: Nettbrettet har en sikker 
meldingsfunksjon der brukeren og 
oppfølgeren kan kommunisere med 
hverandre

• Samtaler med flere: løsning 
tilgjengelig for å kunne invitere flere 
inn i videosamtale, f.eks. fastlege, 
behandler etc.

FIT (Feedbackinformerte tjenester):
• Et evaluerings- og klinisk verktøy til bruk 

i samtalene.
• Fokus på endring(bedringsprosessen), 

samarbeidet og relasjonen mellom 
brukeren og oppfølgeren/veilederen
I praksis: 

• 2 enkle spørreskjema med 4 spørsmål :
- I forkant av samtale: spørsmål om 

hvordan du har hatt det siden sist
- I etterkant av samtale: spørsmål om 

hvordan samtalen opplevdes etc.

Selvhjelpsprogram (bygger på 
elementer fra kognitiv atferdsterapi) :

• iFightDepression

• Lenker til Selvhjelpsmoduler fra 
Nhi.no

• Aktuelt: Mulighet til å også bruke 
selvhjelpsprogrammer fra Assistert 
selvhjelp.no

Kliniske måleverktøy:
• Depresjon/PHQ-9 og angst/GAD-7 

• Egenrapportering med automatisk 
tilbakemelding 

• Individuell avtale om innsending av 
spørreskjema og ønske om å bli 
kontaktet



Oppfølgingen bygger på en recoverystøttende
tilnærming med fokus på individuelle behov

• Recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i at bedring er en 
sosial og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et 
meningsfullt liv til tross for de begrensningene de psykiske 
helseutfordringene kan forårsake.

• Fokus på ressurser og utvikling.

• Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv er sentrale 
elementer i bedringsprosessen

• Bruk av Feedbackinformert tjeneste(FIT-outcomes) som et verktøy i 
oppfølgingssamtalen



Erfaringer fra oppfølging av 
brukere i TELMA-psykisk helse

• Gevinster: ikke nok erfaringer til å si noe om kostnads- og
tidsbesparelser i.f.t. ordinær oppfølgingstjeneste

• Positive tilbakemeldinger fra brukere:
• Oppfølgingen er nyttig
• Foretrekker avstandsoppfølging fremfor “fysiske møter”
• Sparer tid på reisevei til og fra samtaler
• God relasjon til veileder/oppfølger
• Nyttig å bruke FIT-outcomes i samtalene
• Selvhjelpsprogram gir struktur i samtalene

• Utfordringer:
• Uvant for både oppfølgere og brukere
• Avstandsoppfølging passer ikke for alle: personer med store 

og sammensatte utfordringer, vansker med språk etc.
• Vansker med å følge et selvhjelpsprogram



Noen sitater fra brukerne:

«Praktisk og 
tidsbesparend
e»

«Veldig 
lærerikt å bli 
bevisstgjort 
på hva som 
gir bedring»

«Uvant i starten med å 
kun ha samtale over 
video og tlf., men ble 
raskt vant til det og 
føler at kontakten er 
god.» «Det er nyttig å 

jobbe med 
selvhjelpsprogram. 
Jeg lærer mye om 
meg selv.»

«Relasjonen til 
veilederen er veldig 
viktig for at jeg skal få 
nytte av oppfølgingen.»



Veien videre…

• Det er ønske om å videreføre TELMA-
psykisk helse etter endt 
prosjektperiode 31.12.2019 og det er 
søkt midler til dette. 

• Farsund kommune og 
Kristiansandkommune fortsetter med å 
følge opp og inkludere brukere til 
avtandsoppfølging.

• Det vil bli sett på muligheter for 
samarbeid med andre prosjekter og 
videreutvikling av TELMA-psykisk helse.



Takk for meg!


