
 

SAMARBEIDSAVTALE   
Om deltagelse i prosjekt medisinsk avstandsoppfølging, som del av 

nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP), i regi av Helsedirektoratet.  
 

Mellom NVP Avstandsoppfølging v/Kristiansand kommune  
  

og                                              – heretter ”fastlegen”   
  

NVP Avstandsoppfølging v/Kristiansand kommune og   
fastlegen er sammen benevnt  ”partene”.  

   

1. Hensikt med prosjektet og samarbeidet  
• Partene har et felles mål om å tilby pasienter trygge helsetjenester ved hjelp av 

medisinsk avstandsoppfølging der det egner seg   

• Prosjektet avstandsoppfølging i Agder skal bidra til at sykehus, fastlege og kommunens 
helsetjeneste oppleves sømløs og helhetlig for pasientene  

• Bidra til at Helsedirektoratet kan utarbeide nasjonale anbefalinger om medisinsk 
avstandsoppfølging av kronisk syke.  

• Partene er enige om prosjektets mål, som er:  
a) Et pasientsentrert tilbud som skaper trygghet og mestring for pasienten og bidrar til 

at pasienten kan ta større ansvar for egen helse.  
b) Avdekke forverring av sykdom så tidlig som mulig, for å kunne sette i verk tiltak for å 

hindre ytterligere forverring.  
c) Utsette behov for tjenester og mer riktig bruk av fastlege, besøk på legevakt og 

akuttinnleggelser i sykehus.  
d) Pasientene får bedre fysisk og psykisk helse.  
e) Tiltaket samlet sett gir lavere kostnad for helsetjenesten.  

  
Prosjektperiode 2018- 31.10.2021.  
  
  
For nærmere beskrivelse av prosjektets innhold, og mål vises det til informasjonsbrev samt 
Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/medisinsk-avstandsoppfolging-av-
kronisk-syke   
  
Til info, og for å unngå misforståelser; Medisinsk avstandsoppfølging benevnes også «telemedisin». 
Det er grunnlaget for navnet til prosjektet «TELMA» (TELeMedisin Agder). Det er et annet utprøvings- 
og forskningsprosjekt som pågår i regionen ut 2019. 
  

2. NVP Avstandsoppfølging v/Kristiansand kommune og fastlegen  

  
Helsedirektoratet har bestemt at forskningsprosjektet som følger utprøvingen av medisinsk 
avstandsoppfølging skal gjennomføres som en randomisert kontrollert utprøvning (RCT). Selve 
randomiseringen vil foregå i NVP Avstandsoppfølging sin prosjektadministrasjon (v/Kristiansand 
kommune) og vil ikke medføre noe merarbeid for fastlegen.   
  
Kristiansand kommune sine oppgaver:  

a. Har det overordnede ansvaret for prosjektet og gjennomføringen.  
b. Tar ansvaret for anskaffelse og betaling av utstyr for avstandsoppfølging i prosjektet.   
c. Randomiseringen av pasientene.  

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/medisinsk-avstandsoppfolging-av-kronisk-syke
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/medisinsk-avstandsoppfolging-av-kronisk-syke


 

d. Den daglige oppfølgingen av pasienter/brukere på Telemedisinsk sentral (TMS).  
e. Vil bidra med opplæring og veiledning i avstandsoppfølging til fastlegene og andre ansatte 
ved behov.   

Fastlegens oppgaver:  
a. Å vurdere/godkjenne henviste pasienter fra sin liste for deltagelse i prosjektet. Vurdering og 
godkjenning utgår fra at tilbudet om digital avstandsoppfølging er medisinsk forsvarlig for den 
aktuelle pasienten Det legges ikke opp til at fastlegen kaller inn pasienten til en konsultasjon for å 
vurdere egnethet, men det kan gjøres dersom fastlegen vurderer at det er behov for det.  
b. Vurderer for rekruttering fra egen pasientliste minimum 5 pasienter som bor i kommunen i 
løpet av rekrutteringsperioden i prosjektet.  
c. Være med på å utarbeide egenbehandlingsplan på fastlegenes kontor sammen med bruker 
og sykepleier, jf. 3.b Økonomisk kompensasjon.   

Videre er det ønskelig at fastlegen:  
a. Deltar i workshops og tjenesteutvikling med kompensasjon, jf.3.a Økonomisk kompensasjon.  

Generelle vilkår:  
Arbeidet skal gjennomføres i samsvar med faglig forsvarlighet og god forskningspraksis og i 
henhold til relevante lover og forskrifter.  
 

3. Økonomisk kompensasjon  

a. For å være med på utprøvingen bevilges det et grunntilskudd på kr 10 000,-  
b. Det gis et tilskudd på kr 500,- pr pasient som forsøkes rekruttert til forskningen, men som 
avviser tilbudet. Dokumentasjon kreves i henhold til mal for oversikt inklusjon  
c. Det gis et tilskudd på kr 1500,- pasient som inkluderes og skriver under 
samtykkeerklæringen.   
d. Det gis tilskudd til praksiskompensasjon for deltagelse i opplæring og utviklingsarbeid, 
tilsvarende 5 hele dager i løpet av 2019 etter en sats på kr 8000,- pr dag og kr 4000,- pr halvdag 
som er i henhold til «Utprøving av medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke. Rammer 
utprøving» fra Helsedirektoratet datert 29.1.2018, s.21 (vedlegg 1).   
e. Ved tverrfaglige møter i forbindelse med avstandsoppfølging (eks. oppstart, utarbeidelse av 
egenbehandlingsplan mv.) kan takst 14/14 d brukes forutsatt at kravene for bruk av taksten er 
oppfylt.  
  

4. Varighet  

   
Avtalen vil gjelde for prosjektperioden på 3 år, fra det tidspunkt avtalen er undertegnet av begge 
parter og inntil prosjektets slutt 31.10.21. Avtalen kan gjensidig sies opp med 1 måneders varsel.   
 

  
______________________  
Sted og dato   

  
NVP Avstandsoppfølging                                         [ Fastlege /Legesenter ]  
v/Kristiansand kommune      
                                                                                
__________________________                                       _______________________  

  
v/ [NAVN I BLOKKBOKSTAVER]                                               v/ [NAVN I BLOKKBOKSTAVER] 


