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1. Samarbeid innen digital hjemmeoppfølging i Agder 

Siden 2012 og frem til d.d. har kommunene i Agder, Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF), 

Universitet i Agder (UiA) og ulike bedriftspartnere samarbeidet om prosjekter innen 

trygghetsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Fra 2018 har også fastleger i Agder hatt en mer 

aktiv rolle i prosjektene. 

SSHF består av sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord som tilbyr spesialisthelsetjenester 

innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling.  Digital hjemmeoppfølging prøves i dag ut i 

ulike deler av tjenesten. 

 

I Agder er det til sammen ca. 300 fastleger. 3 fastlegekontor er en del av Primærhelseteam 

prosjektet. Per i dag benyttes digital hjemmeoppfølging som et verktøy i oppfølging av pasienter fra 2 

av disse primærhelseteam prosjektene samt at det høsten 2021 prøves ut DHO forløp direkte fra to 

ordinære fastlegekontor.  

 

Høsten 2021 har 20 kommuner på Agder signert samarbeidsavtale om videreutvikling av Digital 

hjemmeoppfølging på Agder.  

2. Bakgrunn og tidligere prosjekter 

 

United4Health (U4H) 



 

 

United4Health (U4H)1 og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services 2012- 2015 var 

et EU-finansiert prosjekt med 33 deltakende institusjoner fra 15 land. Formålet var utprøving av 

telemedisinsk oppfølging i storskala for ulike kroniske lidelser. I Norge deltok Agder og Tromsø og det 

ble avgrenset til oppfølging av pasientgruppen KOLS. Partnerne i prosjektet var Sørlandet sykehus 

helseforetak (SSHF), Kristiansand kommune som pilotkommune og Universitetet i Agder (UIA). 
 

Erfaringene fra U4H tilsa at telemedisinsk oppfølging kan hindre unødvendige reinnleggelser og at 

oppfølgingen bidrar til stor grad av trygghet for pasientene, tolkning av symptomer og behandling. 

Partnerne var enige om et behov for videre forskning og utvikling av teknologiske løsninger og 

organisatoriske forhold, samt behov for økt kunnskap om gevinstrealisering og samfunnsøkonomiske 

gevinster.  

 

Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) 
Innovasjonsprosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) 2016- 2019 bygget på erfaringene 

i U4H, og var finansiert av Norges Forskningsråd. TELMA ønsket å videreutvikle ambisjonen om én 

felles fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 25 kommuner i Agder og SSHF. 

Partnerne i prosjektet var Arendal, Farsund og Kristiansand kommune, UiA som forskningspartner, 

SSHF, Siemens Healthineers som bedriftspartner og Karde AS som prosjektleder.  

Det ble i samarbeid med leger på sykehuset og fastleger utarbeidet pasientforløp og algoritmer for 

KOLS, diabetes, hjertesvikt, psykisk helse (lett til moderat angst og depresjon) og flere samtidige 

sykdommer (multimorbiditet). Det ble etablert 3 telemedisinske sentraler (TMS). Sentralene er 

bemannet av sykepleiere og er plassert i Farsund, Arendal og Kristiansand. Personer med psykiske 

helseutfordringer ble fulgt opp både fra Telemedisinsk sentral og av oppfølgere i kommunene. Det 

ble fokusert på å gi pasienten innsikt i egen sykdom og opplevelse av mestring.  

Siemens Healthineers var bedriftspartner i prosjektet og leverte den tekniske løsningen, Open 

TeleHealth (OTH) som blir brukt til digital hjemmeoppfølging av pasienter med kronisk sykdom på 

Jylland i Danmark, Telecare Nord2, en sammenslutning av 13 kommuner. I samarbeid med partnerne 

har Siemens Healthineers utviklet et system for utstyrslogistikk som sørger for at pasientene til 

enhver tid har medisinsk utstyr og kommunikasjonsutstyr som fungerer. 

3. Pågående prosjekter og behov for videre satsning 

 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram- Digital hjemmeoppfølging. 
På bakgrunn av erfaringene i TELMA, koordinerte RKG i 2018, en felles søknad fra Agder om 

deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet for avstandsoppfølging (NVP) 2018- 2021.  

Agder skal, på lik linje med 5 andre prosjekter i Norge, levere innspill til nasjonale anbefalinger på 

digital hjemmeoppfølging. Partnerne i prosjektet i oppstartsfasen har vært Grimstad, Kristiansand, 

Arendal og Farsund kommuner og SSHF.  Utprøvingen gjennomføres i Agderkommuner, i samarbeid 

med Sykehuset og fastleger. Målgruppen for utprøvingen er pasienter med kroniske sykdommer, 

 
1 http://www.united4health.no/ 
2 https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/telecare-nord 

http://www.united4health.no/
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/telecare-nord


 

 

som har medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov 

for helse- og omsorgstjenester. Dette er pasienter med høyt forbruk av helsetjenester. I Agder retter 

utprøvingen seg mot diabetes, KOLS, hjerte-karsykdommer, psykisk helse og multimorbiditet.  

Siemens Healthineers er bedriftspartner i prosjektet og leverer den tekniske løsningen, Open 

TeleHealth (OTH). 

Ved avslutning av forskningsstudien sommer 2021 ble NVP videreført gjennom tilskudd til et nytt 

prosjekt med fokus på samhandling og informasjonsdeling. 

I løpet prosjektperioden har en hatt en stor fremgang innen teknologisk utvikling som igjen har 

påvirket tjenesteutviklingen. Et eksempel på det er at en i dag har mulighet for å kunne bruke egne 

device både som pasient og som oppfølger. Dette skaper en større fleksibilitet i tjenesten, men det er 

fortsatt et stort utviklingspotensial på veien videre.   

 

 

 

 

 

 
Bilde 1: Oversikt over pågående prosjekter innen digital hjemmeoppfølging på Agder, rapport fra PA 

counsulting i arbeidet VOPD (vård och omsorg på distans), sept 2020. 

 

Nettbasert selvhjelpsverktøy/ veiledet selvhjelp /digitale verktøy 

Er en metode for systematisk samarbeid mellom pasienten og helsepersonell, der pasienten selv står 

for gjennomføring av tiltakene. Etter samtale med helsepersonell får pasienten tilgang til et 

selvhjelpsmateriell. Samtidig kan man tilby oppfølgende samtaler via video eller telefon etter 

pasientens behov, hvor konkrete erfaringer med bruk av selvhjelpsverktøyet diskuteres.  I forløpet 

for psykisk helse i TELMA/NVP DHO benyttes selvhjelpsverktøyene iFightDepression3 og Assistert 

 
3 https://ifightdepression.com/no/ 

https://ifightdepression.com/no/


 

 

selvhjelp4. Assistert selvhjelp benyttes også i prosjektet Mind The Gap. I tillegg benyttes det digitale 

tilbakemeldingsverktøyet FIT(Feedbackinformed Treatment)5. 

 

Mind The Gap 

Mind The Gap er et innovasjon- og implementeringsprosjekt der fastleger får mulighet til å levere 

internettassistert behandling for milde til moderate psykiske lidelser. I forløpet benyttes 

selvhjelpsverktøyene Assistert selvhjelp6, hvor det tilbys moduler for bl.a. angst, depresjon, søvn, 

stress/utbrenthet og nedtrapping benzodiazepiner.  

Prosjektet ble tildelt innovasjonsmidler fra HSØ for perioden 2017-2019, og var da et 

samarbeidsprosjekt mellom klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus (SSHF), Kristiansand 

kommune og Explorable AS.  

I denne perioden fikk 10 fastlegekontor tilgang til Assistert selvhjelp. Til sammen fikk 699 pasienter 

tilbud om å benytte programmet, hvorav halvparten tok det i bruk og fullførte. Fastlegene ble 

anbefalt å følge opp pasientene ukentlig, men på grunn av manglende tid, finansiering og kunnskap 

om programmet ble oppfølgningen sporadisk. I en evaluering høsten 2018 kom det tydelig frem at 

fastlegene og pasientene burde få mulighet til å få jevnlig oppfølgning underveis fra en psykisk 

helsearbeider i kommunen.  Prosjektet ble videreført i 2019 med fokus på utviklet strukturert 

oppfølging av pasientene som følger programmet.  Dette har ført til økt inklusjon og gjennomføring. 

Det er et mål å kunne følge opp minimum 95 samtidige brukere i en 50 % stilling. I et tidsrom på cirka 

20 måneder, har oppfølger fulgt opp om lag 220 pasienter.  

Muligheten for oppfølgning underveis ser ut til å ha blitt godt mottatt av fastlegene/brukerne og 

foreløpige evalueringer tilsier at dette er vellykket i en slik grad at det nå er ønskelig å utvide tilbudet 

til flere fastlegekontor og samordne dette som en del av tjenestetilbudet for avstandsoppfølgning i 

kommunene i Agder.  

 

Samvalgsverktøy/beslutningsstøtte 

Samvalgsverktøy er verktøy pasienter i samarbeid med f.eks. sin fastlege kan bruke for å ta 

informerte beslutninger, for eksempel om hvilket behandlingsalternativ de mener er best for seg. 

Samvalgsverktøy bidrar til økt kunnskapsnivå blant pasientene og til at de føler seg mer informerte. 

De får også en klarere bevissthet rundt egne preferanser og verdier. Samvalgsverktøy bidrar trolig til 

at flere deltar i beslutninger om behandlingsvalg og til en riktigere risikoforståelse av valg som tas. 

I en studie7 er erfaringer med samvalgsverktøy samlet og vurdert sammenlignet med tradisjonell 

beslutningsprosess hos personer som står ovenfor en beslutning om valg av helsetiltak.  Det finnes 

eksempler på samvalgsverktøy på helsenorge.no8 

Resultatet viser at personer som benytter samvalgsverktøy: 

 
4 https://assistertselvhjelp.no/ 
5 https://www.napha.no/fit/ 
6 https://assistertselvhjelp.no/ 
7 https://www.fhi.no/publ/2018/samvalgsverktoy/ 
8 https://helsenorge.no/samvalg 
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Sørlandet sykehus (SSHF) har utarbeidet et samvalgsverktøy som i første omgang omhandler 

depresjonssymptomer og har invitert 3 kommuner fra Agder, samt fastleger til å delta i et 

pilotprosjekt for å prøve ut verktøyet. Kristiansand kommune er en av kommunene som har takket ja 

til å delta. Verktøyet skal være en støtte for fastleger og pasienten i beslutning om videre 

behandling/oppfølging, og er foreløpig utarbeidet i.f.t. depresjonsplager. Målet med dette verktøyet 

er bl.a. å være med å sikre rett hjelp til rett tid, og noe av bakgrunnen for prosjektet er bl.a. at 

spesialisthelsetjenesten opplever at en del av henvisningene fra fastlegene ender med avslag da 

pasientens symptombilde tilsier at de ikke er en kandidat for behandling i 2.linje. Pasienter opplever 

unødig ventetid på å få hjelp og gjerne forverring av sine symptomer under ventetiden i.f.t. at de ble 

henvist til «rett instans» og fikk hjelpen tidligere i et kommunalt tilbud. Fastleger (og pasienter) har 

gjerne ikke oversikt over aktuelt tjenestetilbud i kommunen som er tilgjengelig både i offentlig sektor 

og frivillig sektor. 

 

KOM programmet 

KOM-programmet er et virksomhetsprogram hvor SSHF jobber med systematisk utvikling og 

modernisering av sykehuset. Gjennom prosjekter og annet forbedringsarbeid skal reelle utfordringer 

for pasienter og medarbeidere løses. Det har vært tett samarbeid med KOM- prosjektet “Felles 

forvaltning av avstandsoppfølging – en samhandlingsmodell i helsefellesskap på Agder". Dette 

prosjektet ble avsluttet i 2020, men videre samarbeid og utvikling bygger på kunnskapen og 

erfaringene fra prosjektet. I koronapandemien ble det satt ned et innsatsteam for å kunne gi digital 

hjemmeoppfølging til pasienter for kunne tilby annen oppfølging og minske besøk i sykehus og å 

korte ned tid på innleggelse. Algoritmer for oppfølging av COVID-19 og digital hjemmeoppfølging for 

tidlig fødte barn ble laget.  Dette kom raskt på plass på grunn av samarbeidet med kommuner på 

Agder og erfaringen som er gjort gjennom tidligere DHO prosjekter.  

Videre jobbes det nå med å få på plass oppfølgingen til andre pasientgrupper.  For å kunne ivareta 

pasienter i en sårbar fase ser man på oppfølging til kroniker grupper. Gjennom U4H kunne man se 

tendens til nedgang i reinnleggelser og det ventes høsten 2021 nye data som kan gi mer kunnskap 

om DHO og påvirkning på innleggelser.  Det jobbes nå videre med pasienter med KOLS fra SSA der 

man starter oppfølging fra Sykehus og etter en tid avslutter, eller overgang til kommunal oppfølging 

fra hjemmetjenesten eller TMS. Videre forankring i kommuner og helseforetak er viktig for det videre 

arbeide, og det jobbes det med parallelt.  

I tillegg til de nevnte prosjektene jobbes det med både synkrone og asynkrone forløp for 

samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene ved oppfølging og behandling av 

kroniske sår.  

SSHF har i 2021 satt ned en Koordineringsgruppe på ehelse feltet. Koordineringsgruppen skal være 

en pådriver for spesialisthelsetjenester i hjemmet med digitale løsninger, følge opp retning som er 

vedtatt i foretaksledelsen på området, sikre erfaringsgrunnlag og synergieffekter mellom prosjekter 

• Får mer kunnskap om behandlingsalternativene (stor tillit til resultatet) 
• Føler seg mer informerte (stor tillit til resultatet) 
• Får en klarere bevissthet om egne preferanser og verdier (stor tillit til resultatet) 
• Trolig deltar mer i beslutninger om behandlingsvalg (middels tillit til resultatet) 
• Trolig får en riktigere forståelse av risikoen knyttet til behandlingsalternativene (middels 

tillit til resultatet) 
• Muligens oppnår bedre samsvar mellom egne verdier og valg av behandling (liten tillit til 

resultatet) 
 



 

 

samt koordinere pågående og fremtidige initiativ som omfatter digitale pasientrettede tjenester. 

Koordinator rollen DHO Agder har her hatt en rolle i samhandling mellom sykehus og kommune og 

ønsker å fortsette dette samarbeidet i 2022.  

 

 

Helhetlig tjenestemodell Agder – digital hjemmeoppfølging: 

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet arbeider etter modell helhetlig tjenestemodell. RKG e-

helse arbeider i samme retning og har benyttet prosjektet Vård och omsorg på distans9 til arbeidet 

med helhetlig tjenestemodell -digital hjemmeoppfølging. 

Høsten 2021 blir det gjennomført workshop med dette som tema og resultatet viser at det er flere 

uavklarte rolle og ansvarsforhold som det er viktig fortsatt jobbes med.  

DIPAR  
Forskningsprosjektet DIPAR (Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in 

Pandemic Response Situations) ved Universitetet i Agder, vil støtte opp under helsetjenestens 

evaluering av hvordan Digital hjemmeoppfølging Covid -19 har fungert for pasientene. Ved 

involvering av både pasienter og helsepersonell vil prosjektet bidra med forbedringer og 

videreutvikling av løsninger og tjenester.  

Målet er å bruke mulighetene i digitale verktøy til å være forberedt på den neste smitte-bølgen eller 

pandemien. Nye typer pasient-genererte data og nye sensor-teknologier koblet sammen med kunstig 

intelligens kan bidra til mindre arbeidskrevende og mer nøyaktig overvåkning av sykdomsutvikling, 

noe som kan være nyttig også når vi ikke har en pandemi-situasjon.  

 

 

Digital hjemmeoppfølging Covid-19 

Koronaviruset SARS-Cov-2 ble oppdaget i januar 2020. Det ble raskt vurdert om digital 

hjemmeoppfølging kunne være et tiltak for å avlaste helsetjenesten i denne krisen. I Samarbeid med 

leverandør (Siemens Healthineers) ble det på kort tid utviklet en teknisk løsning tilpasset oppfølging 

av covid-19 med et forløp hvor pasienten kan bruke sin egen mobile enhet til oppfølgingen. Det ble 

også utviklet en algoritme i henhold til rapporterte symptomer for covid-19 syke. 

 

Kommunene, fastleger og sykehus har lenge vært med å utvikle og prøve ut at pasienter med KOLS, 

diabetes, hjertesvikt og psykiske tilstander får oppfølging hjemme basert på Siemens Healthineers sin 

digitale plattform. Løsningen for koronapasienter er en videreutvikling av de løsningene vil allerede 

har. I samråd med flere medisinskfaglige ressurser har vi sammen utviklet prioriteringskriteriene i 

triageringen til denne oppfølgingen, innholdet i spørreskjema og målinger pasienten registrerer. 

Medisinskfaglige ressurser i dette arbeidet har vært lege i kommunehelsetjenesten, fastlege, lege på 

sykehus og andre nøkkelpersoner fra SSHF og kommunehelsetjenesten. 

 

 
9 https://www.ehelseagder.no/vopd-prosjektet/  

https://www.ehelseagder.no/vopd-prosjektet/


 

 

Løsningen er tatt i bruk i flere kommuner og disse bruker eksisterende forløp for NVP AO (Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram, digital hjemmeoppfølging). Det er utarbeidet en egen erfaringsrapport fra 

dette arbeidet.  

 

Erfaringene gjennom utvikling og utprøving av DHO for Covid-19 viser at organisasjoner som tok i 

bruk løsningen har sett en positiv spredning av DHO også innen andre områder.  

 

Innovasjonspartnerskap og Helhetlig tjenestemodell Agder 

Koordinator DHO bidrar inn i Innovasjonspartnerskap Agder med DHO kompetanse inn i prosjektet. 

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og 

fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. 

RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med 

Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.  

Målet med innovasjonspartnerskapet er å utvikle integrerte løsninger, som ivaretar pasientens 

behov, samt forenkler arbeidshverdagen for helsepersonell. Innovasjonspartnerskap 

velferdsteknologi Agder har som mål å anskaffe og utvikle en løsning som omfatter: 

• Trygghets- og varslingsteknologi 

• Digital hjemmeoppfølging 

• Teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne 

Digital hjemmeoppfølging, Helse SørØst (HSØ) 
I 2021 startet arbeidet med å utrede konseptet Digital hjemmeoppfølging som ett av tre konsept, i 

regi av Helse Sør-Øst. Overordnet hensikt med prosjektet er å sette helseforetakene i bedre stand til 

å øke takten med tjenesteinnovasjon og se på potensialet ved bruk av DHO ved hjelp av en 

bærekraftig infrastruktur. En slik infrastruktur innebærer også å understøtte en sentral forvaltning av 

DHO og utarbeide gode eksempler på pasientforløp i DHO som vil ha overføringsverdi til andre 

kommuner med lokale tilpasninger. Formålet med å utrede konseptet for digital hjemmeoppfølging 

er bl.a. å involvere pasienten i sin egen behandling i større grad enn tidligere. Pasienter som i dag 

behandles på sykehus kan få tilbud om å følges opp digitalt, noe som kan gi bedre utnyttelse av 

ressurser i helsetjenesten på tvers av omsorgsnivå. 

At Helse Sør-Øst gjør dette arbeidet vil sannsynligvis ha betydning for foretakenes plan for DHO 

fremover. Dette er en ny metode for klinikkene sett i forhold til tradisjonell behandling og poliklinisk 

oppfølging. Et viktig moment er også at DHO til kronikergrupper som er i risiko for forverring av 

sykdom – dels som følge av manglende støtte fra helsepersonell, er en ny gruppe man skal bruke 

ressurser på.  Det er en venstreforskyvning i tilnærmingen til sårbare grupper som er i en fase hvor 

mange av dem tidligere ikke har hatt tilbud fra sykehus og kommuner. 

 

 

Målsetting 

Prosjektets effektmål: 

Prosjektets effektmål: 



 

 

1. Pådriver for å igangsette initiativ som gir Agder nødvendige erfaringer innen digital 

hjemmeoppfølging på vei mot en felles anskaffelse og spredning av DHO på Agder.  

2. Koordinere og koble prosjekter i Agder opp mot Nasjonale og internasjonale prosesser 

3. Koordinere prosjekter og aktiviteter i kommunene opp mot Helse- og sykehusplanen sitt 

fokus på digital hjemmeoppfølging.  

4. Koordinere pågående prosjekter mellom kommuner, sykehus og fastleger i Agder på feltet 

digital hjemmeoppfølging med spesielt fokus på pasienten i sentrum og samhandling mellom 

aktørene.  

 

 Prosjektets resultatmål:  

• Koordinere Digital hjemmeoppfølging i overgangen fra prosjekt til drift. 2021-2022 

• Koordinere pågående prosjekter innen digital hjemmeoppfølging i Agder 

• Igangsette viktige initiativ for en fortsatt felles satsning på digital hjemmeoppfølging i Agder 

• Bidratt til spredning og utvikling av Digital hjemmeoppfølging både innen somatikk og psykisk 

helse på Agder.  

4. Beskrivelse av utfordringer 

 

Personer med alvorlig grad av KOLS (over 67 år) tilhører den gruppen i Norge som har høyest risiko 

for å bli re- innlagt i løpet av de første 30 dagene etter førstegangsinnleggelse. Det viser tall fra 

kunnskapssenteret for 11 ulike pasientgrupper i fjor. På landsbasis var sannsynligheten for å bli re-

innlagt ved astma og kols var 27,5 prosent, mens risikoen for reinnleggelse ved hjertesvikt var 24 

prosent2. I følge tall fra Norsk pasientregister, har antallet sykehusinnleggelser for kols-forverring økt 

med ca. 40 % de siste fem årene3. Tall for 2017-2019 viser reinnleggelser på astma/KOLS var 27 % 

ved SSA, 37,6 % ved SSF og 26,8% ved SSK.  

Mange KOLS pasienter har allerede utviklet en alvorlig grad av sykdommen på det tidspunkt de får 

diagnosen. Pasienter som gjennomgår alvorlige forverringer, får varig nedsatt lungefunksjon. 

Gjentatte forverringer av KOLS er forbundet med raskere fall i lungefunksjon. Dette vil videre ofte 

føre til en redusert fysisk funksjon. En gradvis forverring av fysisk funksjon kan føre til større behov 

for hjelp i form av kommunale tjenester. Dette kan reduseres med økt fokus på forebyggende tiltak 

som trening og ernæring. Videre gjelder det å fange opp symptomer i en tidlig fase av en forverring 

for å sette i gang tidlig behandling for å redusere risiko for alvorlig forverring. Et prosjekt mellom 

Nordlandssykehuset og kommunene omkring, viste til en reduksjon i antall reinnleggelser med 30-40 

prosent hos de tyngste KOLS-pasientene. I prosjektet ble det gjort en oppfølging til kolssyke ved å ha 

ekstra fokus på ernæring og trening. 

Hjertesvikt er en hyppig forekommende tilstand spesielt hos eldre pasienter, og en av de hyppigste 

årsakene til sykehusinnleggelser i den vestlige verden. Koronar hjertesykdom etter gjennomgått 

hjerteinfarkt og høyt blodtrykk er de vanligste årsakene til hjertesvikt, men det er mange flere 

tilstander som kan svekke hjertefunksjonen. Behandlingen av hjertesvikt retter seg mot utløsende 

årsak. Selv om det har blitt gjort betydelige fremskritt i behandlingen av hjertesvikt de senere årene, 

er diagnosen forbundet med økt sykelighet og dødelighet og krever store helseressurser. 

Det mangler et godt, landsdekkende kvalitetsregister for behandling av diabetes type 2 i Norge. 

Grunnet forventede sosioøkonomiske forandringer med stigende antall eldre er det nødvendig å 



 

 

utvikle løsninger som gir mest mulig effekt av intervensjonen sammenholdt med de økonomiske 

kostnader, og samtidig utvikle systemer som frigjør spesialistkompetanse fra oppgaver hvor denne 

kompetansen ikke er strengt nødvendig. I TELMA ønsker man å se om en algoritmebasert 

telemedisinsk løsning er like effektiv og samtidig mindre resurskrevende enn dagens oppfølging i 

primær- og/eller spesialisthelsetjenesten. 

Fokus for diabetesdelen av TELMA er todelt. Dels er det forebyggelse av senkomplikasjoner tidlig i 

sykdomsforløpet ved oppnåelse av bedre sykdomskontroll. Dels et forsøk på reduksjon i bruken av 

kommunale tjenester for brukere sent i sykdomsforløpet – uten at det går utover kvaliteten og 

sikkerhet i tjenestene. Brukere med diabetes som i dag er storforbrukere av kommunale tjenester er 

relativt dårlig definert. 

For dem som kjenner på kroppen belastningen ved å være kronisk syk, er det viktig å kjenne seg trygg 

og vite at man mestrer egen sykdom. Erfaringer og forskning fra blant annet prosjektene U4H og 

TELMA, viser at digital hjemmoppfølging kan føre til økt mestring og trygghet. Telemedisin kan også 

bli et middel for å sette i verk nødvendige tiltak som ernæring, fysisk trening, medisiner og 

egenbehandling. I løpet av 2020 er det i samarbeid med NVP DHP prosjekt i Ullensaker/Gjerdrum 

utviklet en digital egenbehandlingsplan som skal piloteres høsten 2020.  

Gjennom arbeidet med samhandlingsmeldingen for rus og psykisk helsefeltet på Agder vises det til at 

Agder har flere uføre i alle aldersgrupper enn landet for øvrig. Personer med lettere psykiske lidelser 

som diagnose og bakgrunn for trygdeytelsen utgjør en stor andel av disse. Særlig gjelder dette for 

unge uføre, hvor andelen av befolkningen i Agder er vesentlig høyere enn i landet som helhet. Tall fra 

NAV viser at 63 % av uføretrygd i Norge innvilges pga. psykiske lidelser eller muskel- og 

skjelettlidelser. Kunnskapsgrunnlaget i samhandlingsmeldingen viser at det er svært viktig at 

kommunene utvikler effektfulle og framtidsrettede tjenester for personer som rammes av psykiske 

lidelser (hentet fra https://sshf.no/Documents/Utviklingsplan%202030/Samhandlingsmelding.pdf ).  

På landsbasis utgjør pasienter med lette til moderate psykiske lidelser er en svært stor gruppe og 

helsedirektoratet anslår at mange av disse ikke får et tilstrekkelig tilbud om behandling (Smith, 

O.R.F.A., Daniele E.; Knapstad, Marit, Rask Psykisk Helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i 

Norge. 2016, Folkehelseinstituttet. p. 112. ). Internett-baserte selvhjelpsløsninger og web-assistert 

behandling er foreslått utprøvd for å kunne hjelpe flere. 

En undersøkelse gjennomført av FHI i 2020, viser at det har vært en markant økning i psykiske plager 

under pandemien.  

Noen av hovedpunktene fra undersøkelsen viser følgende: 

• Flere sliter med ensomhet og psykiske plager, unge og aleneboende sliter mest. 

• Blant studenter er én av tre ensomme. 

• Én av fire er ikke fornøyd med livet. 

(Hentet fra https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/livskvalitet-og-

psykisk-helse-under-koronaepidemien--nov-des-2020/ ). 

Bare i Kristiansand kommune er det per september 2021, registrert 45 personer på venteliste for 

oppfølging - uten igangsatt tjeneste. Antall vedtak fra forvaltningskontoret har økt med 20 % de tre 

siste årene.  

Konsekvensene for de som rammes og for samfunnet, er betydelige. Antall henvisninger fra fastleger 

til oppfølgingstjenester i kommunene og spesialisthelsetjenesten har økt betydelig de siste årene. 

Antall henvisninger til DPS Solvang har fra nov. 2018 til nov. 2019 økt med 333 henvisninger. En stor 

prosentandel av alle henvisningene til behandling i psykisk helsevern for voksne blir avvist. I enkelte 

https://sshf.no/Documents/Utviklingsplan%202030/Samhandlingsmelding.pdf
https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/livskvalitet-og-psykisk-helse-under-koronaepidemien--nov-des-2020/
https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/livskvalitet-og-psykisk-helse-under-koronaepidemien--nov-des-2020/


 

 

kommuner så mye som opp mot 40 % av henvisningene. Problemet med henvisninger er at pasienter 

som helt klart ikke tilhører Spesialisthelsetjenestens målgruppe henvises til spesialisthelsetjenesten 

som følge av at fastlegen har lite oversikt over det kommunale tilbudet. Pasientene blir således 

behandlet på «feil nivå». 

Lavterskeltilbudene inne feltet psykisk helse- og rusarbeid i kommunene i Agder er bredt og 

uoversiktlig. Det gjelder tilbud både innen offentlig sektor og i frivillige organisasjoner. Det er behov 

for å se på hvordan en smartere kan innrette tjenestetilbudet slik at lavterskel tilbudene blir benyttet 

i større grad som en del av behandlingstilbudet fra fastlegene. I dag må fastlegene skumme gjennom 

store mengder av informasjon for å finne frem til ulike aktuelle tilbud i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. Informasjonen som er tilgjengelig er ofte mangelfull utdatert. Dette er en 

tidkrevende prosess for fastlegen. Fastleger har behov for et verktøy som inneholder en oversikt over 

aktuelle tilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og som legge til rette for samvalg mellom 

pasient og fastlege når det gjelder riktig behandlingstilbud. Det kan hjelpe både pasient og lege til å 

forstå ulik alternative og konsekvenser av behandlingen. 

Det forventes nasjonalt at det vil bli en stor reduksjon i sengeplasser ved psykiatriske avdelinger. 

Disse forventes erstattet av polikliniske tjenester og oppbygging av de kommunale psykisk 

helsetjenestene. Digital hjemmeoppfølging vil muliggjøre poliklinisk oppfølging med enkle 

hjelpemidler uten krav til frammøte i poliklinikk for pasienter med lang reisevei. Det vil også 

muliggjøre felles konsultasjon og vurdering av behov for innleggelse eller andre tiltak som krever 

spesialistvurdering.  

En stor andel av brukerne av kommunenes helse- og hjemmetjenester har psykiske plager. Mulighet 

for å tilby digital hjemmeoppfølging kan erstatte eller supplere hjemmebesøk og konsultasjoner, 

samt gi økt trygghet og mestring for brukerne. 

 

Digital hjemmeoppfølging prøves ut i ulike former, både organisasjonsmessig og innholdsmessig, på 

ulike tjenestenivå av ulike utførere og i forskjellig omfang. Det er behov for å se nærmere på hvordan 

tjenesten kan rigges på en hensiktsmessig og bærekraftig måte. Dette for å ivareta kvaliteten på 

pasientoppfølgingen, med riktig kompetanse og ivaretakelse av pasientenes behov. Samtidig nå 

målet om lavere kostnad for helsetjenesten.  

I følge ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, skal sykehus og kommuner jobbe frem mot en 

mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Her beskrives at man vil dithen at pasientforløp 

på tvers og innad i kommuner og sykehus, skal preges av gode rutiner i overgangene mellom 

helseaktørene. Helsepersonell fra både kommuner og sykehus skal kommunisere via IKT-systemer 

som er tilrettelagt for god samhandling. Både digital hjemmeoppfølging og tverrfaglige team på tvers 

av nivåer er verktøy som skal benyttes for å sørge for sømløse løp for pasienter. Helsepersonell i 

sykehus skal møte pasientene i større grad i hjemmene i samarbeid med kommunene. 

Dette fordrer nye måter å arbeide på for helsepersonell. Det er vanskelig å få med ulike yrkesgrupper 

til å arbeide med utviklingsarbeid i prosjekter. Det er ulike årsaker til dette, men tidspress og 

ressursmangel oppgis ofte som årsak til at arbeidet ikke prioriteres. Dette gjelder blant annet 

legegruppen. Dette kan ha konsekvenser for løsningene man kommer frem til i arbeidet og mangel 

på forankring i en sentral yrkesgruppe. 



 

 

5. Begrunnelse for virkemidler/ løsninger som skal testes ut i prosjektet 

Ved å videreføre en koordinator-funksjon med fokus på å se initiativer i sammenheng og bidra til 

spredning på feltet vil det kunne være med å bedre utnytte ressursene og øke muligheten for en 

bedre tjeneste for pasientene. En koordinator vil ha en sentral rolle i overgang fra prosjekt til drift 

spesielt med tanke på overgang fra utprøving til spredningsfase i det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet.  Det vil kunne være med å styrke viktig samhandling mellom på 

kommunene på Agder, Sørlandet sykehus, fastleger m.m.  

Covid19-pandemien har ført med seg en økning i bruk av digitale verktøy i oppfølging, samtidig er det 

behov for økt kompetanse på feltet digital hjemmeoppfølging og bruk av digitale verktøy innen 

psykisk helse- og rusfeltet. Kommunene i Agder ble våren 2021 bedt om å svare på noen spørsmål 

om erfaringer med DHO. Ut ifra de svarene vi fikk inn, kom det tydelig frem at det er behov for mer 

kompetanse for å kunne dra nytte av DHO ute i tjenestene. Det er viktig og nødvendig at erfaring 

deles på tvers av kommuner og at det settes fokus på kompetanseheving på dette feltet, her har 

koordinator DHO en viktig rolle.  

Innenfor utfordringsbilde beskrevet over ser man et spesielt behov og interesse innenfor digital 

hjemmeoppfølging psykisk helse. Koordinator rollen vil derfor med dette bakteppet ha en sentral 

rolle i videreutvikling på feltet DHO psykisk helse. Koordinator DHO sitter i prosjektgrupper til ulike 

prosjekter (nevnt under kap.3) som bl.a. Mind The Gap, prosjekt Assistert Selvhjelp og som 

representant inn i SSHFs pilotprosjekt for Samvalgsverktøy, for å bidra med kunnskapsdeling på tvers 

og se viktige sammenhenger på feltet. I tillegg bidrar koordinator DHO inn i andre prosesser som 

pågår, bl.a. ny satsing i kommunene på Sørlandet i.f.t. bruk av det digitale tilbakemeldingsverktøyet 

FIT(Feedbackinformed Treatment, som bl.a. har blitt benyttet i TELMA/NVP DHO). Koordinator har 

også en aktiv rolle i informasjon og opplæring i digital hjemmeoppfølging innen psykisk helse til 

kommuner som ønsker å prøve det ut i sine tjenester.   

 

6. Budsjett med hovedposter (herunder finansiering og egenandel) 

 
Budsjettforslag:  

Utgift 2020 

Lønnsutgifter med sosiale utgifter: koordinator rolle  50% i 12 mnd. 
 

450 000 

Prosjektmedarbeider Psykisk helse 50%  450 000 

Regionale kompetansesamlinger/Workshops 100 000 

Reiseutgifter 50 000 

Til sammen 1 050 000 

7. Overføringsverdi 

Arbeidet med digital hjemmeoppfølging som videreføres, samt igangsetting av nye delprosjekt vil har 

stor overføringsverdi til andre kommuner. Erfaringer fra Agder- kommunene vil kunne brukes inn i 

det nasjonale arbeidet med digital hjemmeoppfølging, og vil være særlig relevant da den innebærer 



 

 

et samarbeid mellom kommuner, fastleger og sykehus i Agder. Erfaringene som koordinator for 

digital hjemmeoppfølging vil kunne brukes i arbeid med spredning og i nye initiativ innen e-helse.  

Innen psykisk helsefeltet er det stor interesse for å videreutvikle og implementere nye måter å følge 

opp på med bruk av DHO der fokuset er på hjelp til selvhjelp og samtidig utnytte ressursene på en 

best mulig og kostnadseffektiv måte. DHO koordinator kan bidra i prosessen med å spre kunnskapen 

og erfaringene fra de ulike prosjektene. RKG strukturen vil benyttes i forankring og 

spredningsarbeidet.  

 

Vedlegg: 

· Vedlegg A: ehelseAgder 2030 

 


