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Videre innretning av medisinsk avstandsoppfølging  2 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere videre innretning 

på utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. Bakgrunnen er at dagens utprøving så langt ikke har 

gitt nok kunnskap til å gi nasjonale anbefalinger om gevinstrealiseringspotensialet og innretning for 

skalering1. Det er behov for mer kunnskap om effekter for alle involverte aktører og behov for mer 

kunnskap når det gjelder gevinstrealisering for de ulike nivåene i helse- og omsorgstjenestene.  

 

Formålet med ny utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for personer med kroniske sykdommer, 

er å få tilstrekkelig kunnskap om avstandsoppfølging til å gi nasjonale anbefalinger og bredding av 

tiltaket. For å oppnå dette må vi innrette tiltaket slik at vi kan måle og følge med på de effekter vi 

trenger mer kunnskap om.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene i rapporten bygger på erfaringer fra dagens prosjekt og 

innspill fra interessenter og fagpersoner. Det er gjennomført litteraturstudier, samt at relevante 

forskningsartikler og andre lands erfaringer og anbefalinger er vurdert. 

 

Helsedirektoratet er bedt om å vurdere og foreslå hvordan fastlegen som medisinskfaglig 

behandlingsansvarlig kan initiere avstandsoppfølging og hvordan andre enn fastlegen kan følge opp 

medisinske målinger, særlig sykepleiere i et primærhelse-team/hjemmesykepleien/oppfølgingsteam i 

samarbeid med fastlegen. I tillegg skal det vurderes om også pasienter med mer omfattende 

tjenestebehov kan ha nytte av avstandsoppfølging.  

 

Ved avstandsoppfølging følger pasienten aktivt med og melder fra om egen helsetilstand og 

virkning av tiltak. Det gir grunnlag for individuelt tilpasset oppfølging og veiledning fra tjenesten, 

som igjen kan gi økt kunnskap og innsikt i egen sykdom. Økt innsikt gir mulighet for riktigere 

tiltak, som igjen gir grunnlag for større grad av mestring av egen sykdom/funksjonsnedsettelse. 

Større grad av mestring antas å gi mer stabil helsetilstand både fysisk og psykisk, bedret 

funksjonsnivå og mer trygghet og uavhengighet. Bedre helse kan endre pasientens behov for 

helsetjenester. Dersom endringen kommer i form av reduksjon i samlet behov vil tiltaket over tid 

kunne gi dempet vekst i samlede utgifter til helse- og omsorgstjenester. 

                                                             
1 Organisering og gjennomføringsplan 2017-2020. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.  Leveranse til Helse- og 
omsorgsdepartementet, 1.april 2017. Rapport IS-2618 
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3 Mål med tiltaket avstandsoppfølging 

Målet (effektmålene) med avstandsoppfølging er i prosjektet definert som: 

1. Bedre fysisk og psykisk helse  

2. Bedre pasientopplevelse  

3. Lavere kostnad for helsetjenesten 

 

I modellen som anbefales for ny gjennomføring av medisinsk avstandsoppfølging kan alle aktører, 

også pasienten selv, foreslå avstandsoppfølging som et egnet verktøy for å sikre god oppfølging. 

Fastlegen skal vurdere om det er faglig forsvarlig og i tråd med inklusjonskriteriene. Det skal deretter 

utarbeides en individuell oppfølgingsplan i et tverrfaglig møte der pasient og sykepleier og evt. annet 

helsepersonell deltar i tillegg til fastlegen. Vurdering av helsedata og oppfølging ivaretas av 

sykepleier etter avtalt plan og frekvens i samarbeid med fastlege. Det avtales i den enkelte kommune 

hvordan oppfølgingstjenesten skal organiseres, enten i eller utenfor primærhelseteam. 

 

Det vil være en avveining mellom hvor sikre resultater en ny utprøving kan gi, satt opp mot 

tidsperspektiv og kostnad. En ny utprøving vil ha sine svakheter med hensyn til sikkerhet i 

effektevaluering. Helsedirektoratet mener likevel at det kan være gode grunner til å 

gjennomføre en ny utprøving. Det kan argumenteres med at ny utprøving er en måte for 

helsemyndighetene å «ha en hånd på rattet» i en utvikling som trolig uansett kommer til å skje. 

Samtidig er det viktig å være klar over hva vi ikke får svar på. Når det gjelder evaluering av 

effektmål om lavere kostnader vil en utprøving i det omfang som her er skissert ikke kunne gi valide 

svar. Helsedirektoratet anbefaler derfor at prosjektet gjennomføres som et tjenesteutviklings- og 

innovasjonsprosjekt. Dette vil gi mulighet til å følge utviklingen og gjøre nødvendige tiltak som vil 

gjøre dette til en effektiv tjeneste. Finansiering av aktivitet hos fastlege og finansiering av bredding 

av tiltaket er også forhold som må avklares før en eventuell nasjonal skalering. 

 

Helsedirektoratet foreslår en utprøving over minimum 3 år der minimum 500 pasienter fra 4 – 8 

kommuner inkluderes. Dette er i utgangspunktet et for lavt volum og kort tidshorisont for å kunne 

komme med valide resultat på alle områder, men som et innovasjonsprosjekt vil det kunne viktige 

erfaringer og data, som sammen med resultat fra dagens prosjekt vil kunne danne et grunnlag for 

nasjonale anbefalinger. 

 

Det må sikres nok ressurser til å sørge for både prosjektstøtte og gjennomføring til deltakende 

kommuner og tilstrekkelig oppfølging fra Helsedirektoratet. Tett oppfølging med erfaringsutveksling 

mellom deltakende kommuner vil være vesentlig og det bør etableres en egen referansegruppe som 

kan bidra med faglige råd og innspill i tjenesteutviklingsprosessen.  
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1.1 Bakgrunn 

I tilbakemelding2 på rapporten - Organisering og gjennomføringsplan 2017-2020 - Det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet, fikk Helsedirektoratet oppdrag om ny utprøving av medisinsk 

avstandsoppfølging.  Oppdraget gjengis nedenfor: 

 

«Departementet er enig i at det er behov for å vurdere videre innretning på oppdraget om 

avstandsoppfølging. Departementet støtter direktoratets anbefaling om at for dette oppdraget 

bør gjennomføringen knyttes til pilot for primærhelseteam der dette er mulig. Det kan i piloten 

for primærhelseteam ikke være en betingelse at kommunen også deltar i avstandsoppfølging og 

motsatt, for å delta i oppdraget om avstandsoppfølging kan det ikke være en betingelse å delta i 

pilot primærhelseteam. Det innebærer at gjennomføring av avstandsoppfølging også bør prøves 

ut i "vanlige" fastlegepraksiser.   

 

Departementet ber Helsedirektoratet vurdere hvordan fastlegene som medisinskfaglig 

behandlingsansvarlig kan initiere avstandsoppfølging som del av behandlingen, og hvordan 

andre enn fastlegen kan følge opp medisinske målinger, særlig sykepleiere i et primærhelse-

team/hjemmesykepleien/oppfølgingsteam i samarbeid med fastlegen. I tillegg bes 

Helsedirektoratet vurdere om pasientgruppe 4, ref. den skotske modellen i rapporten, er 

aktuelle i tillegg til den anbefalte pasientgruppe 3 som målgruppe, jf. kriteriene knyttet til 

omfang og type forbruk av helsetjenester. Piloten bør også bidra til å synliggjøre gevinster og 

utfordringer for spesialisthelsetjenesten. Dette er etter departementets skjønn ikke godt nok 

beskrevet i rapporten». 

 

 

                                                             
2 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 15.juni 2017 
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1.2 Hva er avstandsoppfølging? 

Avstandsoppfølging er bruk av velferdsteknologi som kan gi bedre helsemessige resultater og 

opplevelse for pasienter/brukere og mer målrettet bruk av helsefaglige ressurser.  

 

 Teknologiske løsninger gjør at pasienten kan følges opp på avstand av helse- og 

omsorgstjenesten. Brukerne av avstandsoppfølging utfører selv målinger og svarer på enkle 

spørsmål knyttet til sin helse. Målingene overføres deretter til en oppfølgingstjeneste3. 

 

 
Figur 1: Enkel skisse av tjenestens innretning i utprøving  

 

Avstandsoppfølging er definert som følger:  

«Avstandsoppfølging omfatter de aktiviteter/handlinger som muliggjør at pasienten, utenfor de 

tradisjonelle stedene hvor pasienter møter helsepersonell, kan tilegne seg, registrere og dele 

klinisk relevant informasjon om sin helsetilstand elektronisk, med formål om å gi informasjon 

eller veiledning til pasientens egenmestring, og/eller gi beslutningsstøtte til diagnostisering, 

behandling eller oppfølging for helsepersonell4.» 

 

1.2.1 Kort forklaring til begreper i utredningen 

Oppfølging av den enkelte pasient beskrives i rapporten som oppfølgingstjeneste.  I dagens 

prosjekterer er dette kalt responstjeneste. I arbeidet med rapporten har begrepet utviklet seg til 

oppfølgingstjeneste., da dette er mer dekkende for den proaktive tjenesten avstandsoppfølging 

er. 

 

Oppfølgingsplan er en plan for individuell oppfølging av den enkelte pasient, avtalt med pasient, 

fastlege og sykepleier. De fleste pasientene kan i tillegg ha en egenbehandlingsplan som er en 

rettesnor for tiltak ved forverring. Dette gjelder pasienter med for eksempel kols eller 

hjertesvikt. En egenbehandlingsplan skal være undertegnet og datert av behandlende lege og 

inngå i oppfølgingsplanen. 

                                                             
3 Avstandsoppfølging, Rapportering av foreløpige målinger. Intro International, Oslo 15.juni 2017 
4 Fritt oversatt definisjon, hentet fra: A National Service Model for Home and Mobile Health Monitoring, Scottish Centre for Telehealth & 
Telecare. Nov 2016 
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I den kommunale helse- og omsorgstjenesten blir tjenestemottagerne gjerne kalt brukere, mens 

hos fastlegen er det vanlig å bruke pasientbegrepet5. I denne rapporten brukes gjennomgående 

begrepet pasient for å bruke et enhetlig begrep.  

 

Fastlegen er en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og en av aktørene i medisinsk 

avstandsoppfølging. Denne rollen nevnes spesielt i dokumentet for å synliggjøre ansvars- og 

oppgavefordelingen mellom fastlegen og de øvrige helse- og omsorgstjenester i kommunen. 

 

1.3 Mål og effekt av utprøvingen så langt 

Målet med utprøvingen av velferdsteknologiske løsninger for avstandsoppfølging var å etablere 

aktivitet i minst fire fylker med anslagsvis 400-500 brukere. Oppdraget skulle fremskaffe 

kunnskap om effekter av avstandsoppfølging for ulike grupper av personer med kroniske 

sykdommer og gi anbefalinger om gevinstrealiseringspotensialet og innretning for videre 

skalering. Oppdragets målsetting var å sikre implementering av løsninger som gir økt kvalitet og 

ressursutnyttelse6.  

 

Målgruppen har vært personer med kroniske lidelser, først og fremst personer med kols, 

diabetes og hjertesvikt. Samlet har mer enn 760 personer deltatt i utprøving av 

avstandsoppfølging, og det er per 01.10.17 over 485 aktive brukere.   

Utprøvingen har blitt fulgt ved et forskningsoppdrag som skal belyse effekter av tjenesten. 

Foreløpige resultater fra de pågående prosjekter kom i første delrapport 15.9.2017. Det er ennå 

relativt tidlig i studien og tallmaterialet er fortsatt lite og en kan derfor ikke konkludere om 

effekt på det nåværende tidspunkt.  De foreløpige funnene er beskrevet i vedlegg kapittel 6.1: 

Kunnskapsgrunnlag for ny utprøving. 

 

1.4 Hvorfor behov for ny utprøving? 

Utprøvingen har så langt ikke gitt nok kunnskap til å gi nasjonale anbefalinger om 

gevinstrealiseringspotensialet eller innretning for skalering7.  Fremdeles er det usikkerhet om 

spørsmål knyttet til organisering, roller og ansvar. Det er først og fremst behov for mer kunnskap 

om effekter for alle de involverte aktørene, dvs. både pasienter og tjenesteytere. Innsikten er for 

dårlig til å vite hvor og når i tjenesteforløpet kostnader og gevinster kan forventes å treffe de 

ulike nivåene i helse- og omsorgstjenestene. Utprøvingen har til nå ikke vist kliniske effekter av 

                                                             
5 Lov om pasient og brukerrettigheter §1-3 
6 Organisering og gjennomføringsplan 2017-2020. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.  Leveranse til Helse- og 
omsorgsdepartementet, 1.april 2017. Rapport IS-2618 
7 Organisering og gjennomføringsplan 2017-2020. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.  Leveranse til Helse- og 
omsorgsdepartementet, 1.april 2017. Rapport IS-2618 
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medisinsk avstandsoppfølging, og heller ikke avklart behovet for å dokumentere denne type 

effekter.  

 

For utydelige effektmål i dagens prosjekt medførte at innretningen i dagens utprøving ble for lite 

spisset. Det er ulikheter mellom prosjektene både når det gjelder målgrupper, organisering, 

rekruttering og oppfølging. Utprøvingsprosjektene har strevd med å involvere fastlege og 

rekruttere pasienter derfra.  Fastlegens rolle som pasientens behandlingsansvarlige i medisinsk 

avstandsoppfølging må tydeliggjøres og en må se nærmere på ansvarsfordelingen mot den 

kommunale oppfølgingstjenesten.  

 

Finansielle og økonomiske forhold, IKT-løsninger og utstyr/ behandlingshjelpemidler må 

vurderes samt spørsmål knyttet til ansvar for tildeling og finansiering. . Summen av dette gjør at 

vi nå går over i en ny utprøvingsfase, hvor de fleste av disse spørsmålene søkes besvart.  

 

Formålet med ny utprøving er derfor å få tilstrekkelig kunnskap om avstandsoppfølging til 

å gi nasjonale anbefalinger og bredding av tiltaket.  

 

1.5 Brukermedvirkning i utredningsprosessen 

I arbeidet med å utrede gjennomføring av ny utredning av medisinsk avstandsoppfølging, har det 

vært viktig å innhente erfaringer og sikre bred involvering av deltakere i dagens prosjekter. 

Samtidig har vi invitert fagmiljøer, forskere, fagorganisasjoner og brukerorganisasjoner til innspill 

og fagdiskusjoner. Det er gjennomført møter med Norsk forening for allmennmedisin (NFA), 

Norsk sykepleierforbund (NSF) og Kommunenes sentralforbund (KS). Alle har gitt særskilte 

innspill. Prosjektgruppen har samarbeidet nært med prosjektleder for pilot av primærhelseteam. 

 

Det har vært gjennomført to workshops, den første hvor prosjektledere og personer i ulike roller 

i dagens prosjekter deltok, samt en med deltagere fra ekspertgruppen og fastleger i dagens 

prosjekt, andre fagpersoner og forskere. Tema i begge samlinger har vært målgrupper, innhold 

og innretning av avstandsoppfølging samt forventede effekter og hvordan evaluere disse. Det er 

gjennomført litteraturstudie av følgeforskere i dagens prosjekt, i tillegg er en rekke relevante 

artikler gjennomgått og vurdert for å få fram et kunnskapsgrunnlag for ny utprøving. 

Saken har vært på intern høring og vært diskutert i styringsgruppen for Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram og i ledermøtet i Helsedirektoratet. 

 Arbeidet med utredningen har vært ledet av en prosjektgruppe bestående av to 

seniorrådgivere/leger fra avdeling for allmennmedisin(PHAH), en seniorrådgiver/lege fra SP-

divisjonen, en samfunnsøkonom fra E-helse/Helsedirektoratet, en forskningskoordinator og to 

seniorrådgivere fra avdeling utvikling og teknologi, hvor den ene med bakgrunn som sykepleier 

har vært prosjektleder. 
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Dette kapittelet redegjør for det vi ønsker å oppnå med tiltaket 
avstandsoppfølging, målgruppen for tiltaket og hvilke målkrav som skal 
oppnås for at vi kan gi nasjonale anbefalinger.  

 

2.1 Strategisk kontekst 

En av tilbakemeldingene fra kommunene som har vært med i utprøvingen av avstandsoppfølging 

har vært  at det i en ny utprøving er behov for en tydeligere forankring av tiltaket 

avstandsoppfølging i relasjon til primærhelsetjenestens formål og mål. Her beskrives derfor kort 

de strategiske mål og utviklingsretninger for helse- og omsorgstjenestene som er relevante for 

avstandsoppfølging.  

 

Med Primærhelsemeldingen har myndighetene lagt frem en plan for å skape en helhetlig helse- 
og omsorgstjeneste i kommunene. I meldingen vektlegges at pasientenes behov skal settes i 
sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten. Kommunene må gjøres i stand 
til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 
mer forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor, og at en større andel av 
tjenestene leveres i kommunene8. For å sikre en fremtidsrettet og pasientorientert tjeneste må 
samfunnsoppdraget til kommunene i sterkere grad enn i dag legge vekt på brukermedvirkning, 
forebygging, proaktiv oppfølging og gode forløp. Fra å ha et perspektiv der tjenesten bare 
responderer på individuell etterspørsel, må tjenestene forutsettes også å ha et aktivt forhold til 
den populasjonen de har ansvar for. I Primærhelsemeldingen er målet9 å nå personer med behov 
som i liten grad etterspør tjenester, og rette ressursene mot dem med de største behovene, og 
mot grupper der sykdomsutvikling og sykehusinnleggelser kan forhindres gjennom forebygging, 
tettere strukturert oppfølging, opplæring og rehabilitering.  Tjenesten må organiseres slik10 at 

                                                             
8 Primærhelsemeldingen side 9 – ref.Meld.St.29 (2012-2013) 
9 Primærhelsemeldingen side 12 – ref.Meld.St.29 (2012-2013) 
10 Primærhelsemeldingen side 12 – ref.Meld.St.29 (2012-2013 
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den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og 
sosiale nettverk. 
 

I det samlede utfordringsbildet med flere brukere med komplekse behov, er det behov for en 
annen  og mer flerfaglig oppfølging over tid, mens personen bor hjemme11. Forankret i 
folkehelsemålet at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel12, er et av 
hovedgrepene i NCD-strategien å styrke brukerne og pasientenes rolle og trekke dem mer aktivt 
med i behandlingen av egen sykdom. I tillegg fremhever NCD-strategien behovet for en ny 
tilnærming til bedret oppfølgingen av kronisk syke. På disse punktene vil avstandsoppfølging 
kunne gi et viktig bidrag i fremtidens primærhelsetjeneste.  
 
Teknologi vil bli en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. Nye digitale tjenester på nett vil i større grad bidra til at innbyggerne 
og pasientene kan ta aktive valg rundt egen helse og gi dem bedre mulighet til å påvirke eget 
helsetilbud. Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjening (i denne sammenheng at 
pasienten selv registrerer data) kan gi pasienten en enklere hverdag og reell medvirkning i egen 
behandling13.  

 
 

 

2.2 Målgruppe  

Pasienter med høyt forbruk av helsetjenester består i stor grad av pasienter med de ikke-
smittsomme kroniske sykdommene som diabetes, kreft, kols og hjerte-karsykdommer. 
Pasientene har ofte flere diagnoser (50 % av kolspasienter over 60 år har 3 eller flere diagnoser) 
og er således multisyke. Mange har mangelfull oppfølging. Flere tiltak fra myndighetene er 
planlagt eller i gang for å bedre dette, der primærhelseteam kanskje er det viktigste.  Eksempler 
på andre tiltak er inhalasjonsveiledning på apotek, legemiddelgjennomgang, verktøy for 
forebyggende risikokartlegging og strukturert tverrfaglig oppfølging (oppfølgingsteam).  
 
I oppdraget er vi bedt om å vurdere gruppe 4 i den skotske modellen i tillegg til gruppe 3. 
Gruppe tre er pasienter som har utviklet sykdom og har hatt 2 eller flere sykehusinnleggelser 
knyttet til sin sykdom og som har gått til kontroller ved sykehus i tillegg til fastlege. Dette er en 
gruppe som er i risiko for forverring med fare for reinnleggelser eller økt behov for helse- og 
omsorgstjenester. Gruppe 4 er pasienter med langt framskreden sykdom med behov for 
vedvarende oppfølging både fra spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og 
omsorgstjenester og høy risiko for reinnleggelse i sykehus.  
 

                                                             
11 Primærhelsemeldingen side 14 – ref.Meld.St.29 (2012-2013 
12 NCD strategi 2013-2017 
13 Primærhelsemeldingen side 21 – ref.Meld.St.29 (2012-2013 
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Innspill fra dagens utprøvinger er at pasienter i gruppe 4 i utgangspunktet har så stort behov for 

tjenester at de ikke i like stor grad vil dra nytte av avstandsoppfølging. Samtidig kan det være 

enkelte brukere også i denne gruppen som kan få bedre kontroll over sin situasjon med 

avstandsoppfølging og kanskje redusere behov for hjemmesykepleie, i tillegg til å redusere risiko 

for forverring. Dette forutsetter tverrfaglige vurderinger fra fastlege, hjemmesykepleie og 

spesialisthelsetjenesten. Skal avstandsoppfølging være hensiktsmessig for denne gruppen, bør 

det komme i stedet for noen av øvrige tjenester og bidra til bedre oppfølging.  

 

Bakgrunn for valg av målgruppene er at det er høyere kostnader forbundet med helsetjenester 

og oppfølging til pasienter med stort behov for tjenester. Antakelsen er at avstandsoppfølging 

kan føre til bedre oppfølging på en mer kostnadseffektiv måte. 

 

Målgruppen for avstandsoppfølging vil i stor grad samsvare med målgruppene som er beskrevet 

i piloten for Primærhelseteam14.  Brukerne bor hjemme, har redusert funksjonsnivå som følge av 

sin sykdom/-sykdommer og har behov for allmennmedisinske tjenester som en viktig del av sitt 

samlede behov. Siden avstandsoppfølging er en del av det medisinske tilbudet pasientene har 

behov for, vil flere faktorer spille inn på hvem som egner seg for tilbudet. Fastlegens oppgave 

blir i samråd med pasient, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og ved behov 

spesialisthelsetjenesten, å utarbeide en oppfølgingsplan der definerte elementer av 

avstandsoppfølging vil kunne inngå.  

 

                                                             
14 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1389/Primærhelseteam%20-%20Kvalitet_Ledelse_Finansiering.pdf 
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2.3 Antakelser om effekt  

For å sette seg gjennomførbare mål er det nødvendig å gjøre en helhetlig vurdering av hva som 

kan være mulige effekter av tiltaket. Erfaringer fra dagens utprøving samt litteratur fra liknende 

tiltak gir grunnlag for å gjøre antakelser om effekter.  

2.3.1 Mekanismer som antas å drive frem effekter 

Ved avstandsoppfølging følger pasienten aktivt med og melder om egen helsetilstand og virkning 

av tiltak. Det gir grunnlag for individuelt tilpasset oppfølging og veiledning fra tjenesten, som 

igjen kan gi økt kunnskap og innsikt i egen sykdom. Økt innsikt gir mulighet for riktigere tiltak, 

som igjen gir grunnlag for større grad av mestring av egen sykdom/funksjonsnedsettelse. Større 

grad av mestring antas å gi mer stabil helsetilstand både fysisk og psykisk, bedret funksjonsnivå 

og mer trygghet og uavhengighet. Bedre helse kan endre pasientens behov for helsetjenester. 

Dersom endringen kommer i form av reduksjon i samlet behov vil tiltaket over tid kunne gi 

dempet vekst i samlede utgifter til helse- og omsorgstjenester. 

 

Gjennom tilgang til målinger og dialog med pasient kan fastlegen få et bedre bilde av situasjonen 

og funksjonsnivået til pasienten, og mulighet til å fange opp endringer tidligere. 

Avstandsoppfølging med oppfølgingsplan blir et verktøy til å avtale oppfølging sammen med 

pasienten. Medisinering og annen behandling kan følges opp og justeres på en bedre måte 

gjennom oppfølging av måleparametre. Det kan bli lettere å foreslå og å sette i verk ikke- 

medikamentelle tiltak som kan bidra til å redusere risiko for forverring.  

 

Hjemmesykepleie/kommunens helse- og omsorgstjeneste får et verktøy til å følge opp og holde 

kontakt med pasienter som uten denne tjenesten ville ha krevd hjemmebesøk.  Gjennom avtalt 

oppfølgingsplan vil sykepleier få et bedre bilde av pasientens situasjon og kunne gi målrettet 

tilbakemelding for å bidra til økt mestring, kunnskap og trygghet for bruker. 

Avstandsoppfølgingen kan være et grunnlag for bedre samarbeid og koordinering av tiltak med 

fastlege slik at en kan unngå økt behov for helsetjenester. 

 

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sikre god informasjonsoverføring til hjemmesykepleien 

og fastlegen der pasienter skal følges opp etter utskriving. En kvalitetsindikator for 

spesialisthelsetjenesten er å redusere risiko for reinnleggelse. Avstandsoppfølging kan være et 

verktøy for å bidra til å sikre bedre oppfølging av pasient etter utskriving fra sykehus eller etter 

gjentatte besøk på poliklinikken. Avstandsoppfølging blir således et verktøy som kan gi tettere 

samarbeid med fastlege, bidra til bedre oppfølging av behandling, økt kontroll på sykdommen og 

redusere omfanget av reinnleggelser. 

 

Oppsummert kan vi anta at de mest sentrale drivere for effekt av avstandsoppfølging er:  

 

• Økt innsikt i egen sykdom/funksjonsnedsettelse 
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• Tverrfaglig og mer koordinert oppfølging av helsepersonell 

• Oppheving av fysisk kontakt som nødvendig premiss for oppfølging. Deler av 

oppfølgingsaktivitetene kan gjøres digitalt.  

 

Figur 3: Komponenter i tiltaket og mekanismer som antas å drive frem effekter 

 

 
 

I sum handler «mekanismene» beskrevet over om at pasienten gjennom avstandsoppfølging 

mobiliserer egeninnsats som gir en mer stabil helsetilstand, som i sin tur antas å føre til effekter 

for pasienter selv, for pårørende og for ulike deler av helsetjenesten, som sykehus, kommunale 

akuttjenester, poliklinikk, fastlege og kommunale helse- og omsorgstjenester forøvrig. 

Effektområder som er identifisert vises i effektoversikten i figur 2. 

 

Figur 4: Effektoversikt 
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Effektoversikten viser en totaloversikt over det prosjektet har identifisert som områder for 

mulige effekter av tiltaket, både gevinster, ulemper og varige kostnadsendringer. Tiltakets 

investeringskostnader (forbigående kostnadsvirkninger) er holdt utenom effektoversikten15. 

Effektoversikten er basert på erfaring med dagens pilotprosjekt, litteraturgjennomgang og 

innspill fra interessenter i prosessen. 

 

2.4 Mål og krav med tiltaket avstandsoppfølging 

Effektmål for avstandsoppfølging i nytt prosjekt er satt ut fra områder vi ønsker en gitt 

måloppnåelse for, jfr effektoversikten. Målene er formulert i tråd med Triple Aim16, som er et 

rammeverk for å forbedre helsetjenester gjennom å rette innsats mot måloppnåelse på tre 

hovedområder samtidig: bedre helse i befolkningen, bedre brukererfaring med tjenesten 

(inkludert kvalitet, tilgang og pålitelighet), og reduserte, eller kontrollere kostnader for 

helsetjenesten. I effektoversikten i figur 5 er det markert med samme farge som i figur 4 hvilket 

hovedområde effekten hører til.  

 

 

Figur 5: Triple Aim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Effektområder som påvirker måloppnåelse: 

                                                             
15 Men medregnet i samfunnsøkonomisk analyse 
16 http://www.ihi.org/sites/search/pages/results.aspx?k=triple+aim, http://www.ihi.org/engage/initiatives/TripleAim/Pages/default.aspx 
 

http://www.ihi.org/sites/search/pages/results.aspx?k=triple+aim
http://www.ihi.org/engage/initiatives/TripleAim/Pages/default.aspx
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2.4.1 Effektmål 

Målformuleringen sier noe om retning og styrke på effekten vi ønsker å oppnå med tiltaket 

avstandsoppfølging. Mål for tiltaket speiler den strategiske konteksten og samfunnsmålene 

beskrevet i kapittel 2.1. 

 

Målet (effektmålene) med avstandsoppfølging er: 

1. Bedre fysisk og psykisk helse  

2. Bedre pasientopplevelse  

3. Lavere kostnad for helsetjenesten 

 

Med bedre fysisk helse menes her helse som funksjonsbegrep, i form av f. eks. gangfunksjon, 

personlig stell og evne til å gjennomføre dagligdagse gjøremål. Med bedre psykisk helse menes 

velbefinnende, mestring, realisering av evner og mål. Konkretiseringen bygger på en forståelse 

av at helse handler om helhet, og ikke bare fravær av sykdom. Helse har tre komponenter: fysisk, 

psykisk og sosial helse17.  

 

Med bedre brukeropplevelse menes her pasientens medvirkning i eget behandlingsopplegg og 

opplevelse av måloppnåelse. Helse sett som ressurs, slik vi gjør det her, er et virkemiddel for å 

oppnå egne mål, opplevelse av helhetlige helsetjenester og tilgjengelighet til tjenesten. 

Medvirkning er nært knyttet til begrepet empowerment som handler om makt og kontroll over 

                                                             
17 Hva er helse. Mæland, John Gunnar. Universitetsforlaget, 2009 
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eget liv, og som påvirker helse. Opplevelse av helhet og sammenheng har betydning for mestring 

av enhver situasjon18  

 

Med lavere kostnad menes her dempet vekst i samlede offentlige utgifter til helsehjelp, ved 

redusert eller mindre kostnadskrevende forbruk av kommunale- helse og omsorgstjenester 

og/eller dempet vekst i folketrygden og statlige overføringer til sykehus. Kostnadsbesparelser 

defineres her som relative kostnadsbesparelser (til nullalternativet), ikke nødvendigvis absolutte 

kostnadsbesparelser. 

 

2.4.2 Minimumskrav til effekter 

Sammen med definisjon av effektmål for tiltaket, ønsker prosjektet å følge med på noen 

områder for å kontrollere for uønsket effekt av tiltaket. Disse er definert som bunnkrav: 

• Målet om bedre fysisk og psykisk helse skal oppnås uten forverring i klinisk målt 

helsetilstand i form av sykelighet og dødelighet og uten forverring i sosial helse. Med 

sosial helse mener vi her fravær av ensomhet og opplevelse av verdighet.  

• Bedre pasientopplevelse for personer med avstandsoppfølging skal oppnås uten at 

velferdsteknologi skal oppleves som ulempe for helsepersonell.  

• Målet om lavere kostnader for helsetjenesten skal oppnås uten å påføre næringsliv, 

andre deler av offentlig forvaltning eller pårørende vesentlige kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Hva er helse. Mæland, John Gunnar. Universitetsforlaget, 2009, s 87 
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3.1 Tjenesteutviklingsfokus – en forutsetning for å lykkes 

Utgangspunkt for tiltaket avstandsoppfølging er et behov for å utvikle praksis i retning av 
pasientens helsetjeneste, og oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og 
helhetlige pasientforløp, mer forebygging og tidlig innsats. Det handler om å finne nye, bedre og 
mer rasjonelle måter å levere helsetjenester på og da handler det om tjenesteinnovasjon19.  
 

Sett i et utviklingsperspektiv er det tre behov som peker seg ut som utviklingsområder i videre 
utprøving av avstandsoppfølging.  

• Hvordan kan velferdsteknologi bidra til proaktiv oppfølging og aktivere pasienten til 
større grad av egenomsorg? 

• Hvordan kan velferdsteknologi bidra til helhet for pasienten ved å styrke gode 
overganger mellom forvaltningsnivåene og til strukturert tverrfaglig oppfølging? 

• Hvordan kan velferdsteknologi utvikles til flere bruksområder i oppfølgingen (bl.a. 
video)? 

  

Innovasjon skjer i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi. For å lykkes 
med innovasjon, må alle disse tre faktorene ivaretas og balanseres20.  
 

3.2 Anbefalinger for innretning av nytt prosjekt innen avstandsoppfølging -  

Kunnskapsgrunnlag og effektmål danner utgangspunkt for hvordan det nye prosjektet for 

avstandsoppfølging må innrettes. Komponentene i avstandsoppfølgingen («innsatsfaktorene») 

                                                             
19 Meld.St.11 (2015-2016) - Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), side 125 
20 Introduksjon til tjenesteinnovasjon www.ks.no/veikart  

3. MODELL FOR UTPRØVING AV 

TILTAKET 

Kapittel 3 beskriver nærmere innretning for ny utprøving. Det pekes på 
behov for videre utvikling, krav som stilles til arbeidsprosesser og 
innhold i tjenesteforløp samt ulike måter å organisere 
oppfølgingstjenesten på.  

http://www.ks.no/veikart
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er oppfølgingsplan, utstyr (nettbrett, evt. måleapparat), organisering av roller og ansvar samt 

den faktiske oppfølgingen av pasient som helsepersonell gjør.  

Figuren under viser komponentene som skal bidra til å sikre målrettet innretting av tiltaket slik at 

vi oppnår formålet med ny utprøving av avstandsoppfølging.  Komponentene beskrives nærmere 

i kapittel 3.2.1 – 3.2.4. 

 

Figur 7 – Anbefalt innretning 

 

 

3.2.1 Inklusjonskriterier  

 
Målgruppen for avstandsoppfølging i denne rapporten er pasienter med medium til høy risiko 
for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og 
omsorgstjenester, jfr. kapittel 2.2. Anbefalingen fra dagens utprøvingsprosjekter er å utvide 
inklusjonskriteriet utover enkeltdiagnoser og rette fokus mot pasienter med flere diagnoser der 
nedsatt funksjonsnivå er sentralt. Dette er i tråd med det valget som er gjort i den skotske 
nasjonale modellen. 
 
Initiativet til inklusjon kan komme fra flere aktører som har kontakt med pasienten; 
hjemmebaserte tjenester, fastlege, spesialisthelsetjenesten eller pasienten selv.  Hovedkriteriet 
for å bli vurdert er at helsepersonellet anser at pasienten kan nyttiggjøre seg denne type 
behandling samt at pasienten er motivert for behandlingen. 
   
Målgruppen er pasienter som har flere diagnoser (multisyke) og der det nedsatte 
funksjonsnivået er sentralt.  Pasientene vil kunne ha en rekke diagnoser, men det er naturlig å 
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anta at gruppen «ikke-smittsomme kroniske sykdommer» (NCD sykdommene) vil dominere.  
Dette inkluderer;  

• Hjerte og karsykdommer (som hjertesvikt, hjerteinfarkt, slag, perifer karsykdom) 

• Diabetes 

• Kroniske lungesykdommer (som kols, astma, lungefibrose) 

• Kreft 

• Psykiske lidelser (som depresjon, angst) 

• Kroniske muskel-skjelettsykdommer  

• Beinskjørhet 

• Nedsatt syn/hørsel 
 
For at avstandsoppfølging skal være hensiktsmessig må det være mulig å følge opp symptomer 
og måle fysiske parametre der det er aktuelt. For mange kan det være nyttig kun å svare på 
spørsmål som graderer symptomene uten målinger i tillegg. Helsetjenestene har liten tradisjon 
for å bruke egenbehandlingsplaner eller hjemmemonitorering på individnivå. Det er derfor viktig 
å ha brede inklusjonskriterier slik at man kan oppnå en læringseffekt.  
Pasientene må være i stand til å håndtere de tekniske innretningene som tilbys. Selv om 
nettbrett og programvarene i dag er svært brukervennlige, er det krav til hvordan målingene skal 
utføres. Erfaring fra dagens prosjekt er at de aller fleste pasientene mestrer dette.  
 
For å nyttiggjøre seg avstandsoppfølging må man være i stand til å følge en avtalt plan. Siden 
dette er en utprøving, vil vi derfor ikke anbefale at pasienter med rusproblem blir inkludert, da 
de vil ha økt risiko for å ikke følge opplegget. Det må hele tiden ligge til grunn at pasienten er 
samtykkekompetent for å bli inkludert i avstandsoppfølging. I denne utprøvingen anbefaler vi at 
personer med psykisk utviklingshemming ikke inkluderes. Likevel vil det være en 
helhetsvurdering av fastlegen som er avgjørende om også disse gruppene kan inkluderes.  
 
Kriterier for avslutting av avstandsoppfølging.  
Ved inklusjon må det avklares at avstandsoppfølging avsluttes dersom pasienten ikke viser seg å 
ha nytte av tiltaket. En rekke faktorer, inkludert pasientens evne til å bruke teknologi, pasientens 
motivasjon, at nytteverdi bortfaller eller at pasienten mottar hjelp på et annet omsorgsnivå vil 
legges til grunn. Det må avtales regelmessig evaluering av tiltaket, der nytteeffekt drøftes med 
pasienten.  
  

3.2.2 Innhold i oppfølging 

 Arbeidsprosesser og rollefordeling 

En viktig del av tjenesteutviklingen er å definere arbeidsprosesser, rutiner, roller og ansvar i 

detalj slik at tilfeldigheter unngås21. Strukturert tverrfaglig oppfølging (oppfølgingsteam) er en 

viktig satsing å knytte sammen med avstandsoppfølging. Forebyggende risikokartlegging og 

tverrfaglighet er sentrale elementer i oppfølgingsteam. Aktuelle metodiske tilnærminger for 

utforming av arbeidsprosesser i prosjektet er personsentrerte team og Chronic Care Model.  

                                                             
 http://www.samveis.no/metodikken/utvikling-utproving-og-evaluering/ 
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Personsentrerte team (PACT)22 er en modell for en helhetlig og sømløs helsetjeneste det vil være 

nyttig å se hen til i utformingen av detaljerte arbeidsprosesser, rollebeskrivelser og ansvar i det 

videre utviklingsarbeidet for avstandsoppfølging. Filosofien i personsentrerte team er: 

personsentrert (individuelle mål, aktiv og informert pasient), integrert (koordinert og planlagte 

flerfaglige team) og proaktiv (selvledelse, effektive oppfølgingsplaner). Samarbeid på tvers av 

nivåene i helsetjenesten, delt elektronisk pasientjournal og en rolle som ansvarlig koordinator, er 

sentrale strukturelementer i modellen. Prosesselementene er identifisering av pasientens mål, 

utvikling av oppfølgingsplan, utførelse av helsetjenester og oppfølging.  

 

 «The Chronic Care Model»23 (CCM) er en kvalitetsmodell for bedre helse- og omsorgstilbud til 

kronisk syke. Modellen tar primært utgangspunkt i allmennlegen som koordinator for et 

proaktivt tverrfaglig team rundt kronisk syke. Modellen åpner for at deler av den systematiske 

oppfølgingen og mange av tiltakene, som pasientopplæring, trening og motiverende samtaler, 

kan utføres av annet personell enn leger. Brukerorienteringen er sterk i modellen. Det er et krav 

at pasienten/brukeren involveres i behandlingen og har god tilgjengelighet til tjenestene. Den 

enkelte pasient tilbys pasientopplæring og konkret oppfølgingsplan. Denne måten å jobbe på 

innebærer et skift til proaktiv oppfølging og til å aktivere pasienten til større grad av 

egenomsorg. Det innebærer å bruke pasientens kunnskap om egen helse på en aktiv måte i 

behandlingen og gjøre pasienten i stand til å være med å ta beslutninger om egen helse ved å gi 

de kunnskaper. Modellen beskriver flere elementer som må være på plass i helsetjenesten; 

støtte til egenomsorg, organisering av tjenesten, beslutningsstøtte og kvalitetsregistrering. Flere 

andre tiltak (som primærhelseteam, inhalasjonsveileding på apotek mm) er planlagt eller satt i 

verk allerede.  Det er svært viktig å se dette i sammenheng.  Avstandsoppfølging er også et 

aktuelt tiltak for å få til slik endring, og kommer inn som et av elementene i organisering av 

helsetjenestene i Chronic Care Model. Modellen krever en endring av måten 

primærhelsetjenesten arbeider og vil kreve tid for å bli implementert.  

 

Dagens utprøving av avstandsoppfølging har sin hovedforankring i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, men de fleste er rekruttert fra andre enn fastlegene. Fastlegene har også i 

varierende grad vært involvert i utarbeidelse av oppfølgingsplan og i selve oppfølgingen. 

 

Det er et resultatmål for ny utprøving å komme frem til en arbeidsprosess og et tjenesteforløp 

hvor fastlegen er involvert i tråd med de lover og forskrifter som gjelder for oppfølging av, og 

samarbeid om pasienter. Utgangspunktet er fastlegeforskriften §17 og §19, som blant annet slår 

fast at fastlegen skal tilstrebe å ha oversikt over listeinnbyggere og deres behov for medisinsk 

oppfølging og koordinerte tjenester, og at fastlegen skal ivareta medisiskfaglig koordineringsrolle 

                                                             
22 Referanse PACT-team 
23 NCD-strategi 2013-2017, Helse og omsorgsdepartementet, september 2013 
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og samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere(vedlegg 6.4 Juridiske 

vurderinger).  

 

Modellen under beskriver aktiviteten i avstandsoppfølging i form av en arbeidsprosess etter at 

pasienten er rekruttert og inkludert24. Det som gir grunnlag for hver aktivitet vises som input fra 

venstre. For eksempel kan egenbehandlingsplan være en del av grunnlaget for å utarbeide 

oppfølgingsplan. Krav/rammer for arbeidsprosessen vises ovenfra og ned. Eksempelvis er 

pasientens behov og mål styrende for utarbeiding av oppfølgingsplan. Ressurser som benyttes i 

prosessen (men som ikke forbrukes) vises nedenfra og opp. Eksempelvis er det pasienten og 

fastlegen, i samarbeid med andre aktuelle helsetjenester, som utarbeider oppfølgingsplan. 

Resultat av aktiviteten, for eksempel persontilpasset oppfølgingsplan, vises til høyre som output 

fra hver aktivitet. Arbeidsprosessen beskrives nærmere i tekst etter modellen. 

 

Figur 8: Prosessbeskrivelse av tjenesteforløp – overordnet

 

 Vurdere forsvarlighet og utarbeide oppfølgingsplan 

Initiativet til å vurdere om avstandsoppfølging er hensiktsmessig kan komme fra pasienten selv, 

helse- og omsorgstjenesten, fastlegen eller spesialisthelsetjenesten. Uavhengig av hvor 

initiativet kommer fra er det fastlegen som er ansvarlig for å vurdere forsvarlighet i bruk av 

avstandsoppfølging.  

                                                             
24 IDEF0 (INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING,  Opphav: Dept. of Defence/US Airforce) 
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Avstandsoppfølgingen skal alltid ta utgangspunkt i pasientens behov. Innholdet i oppfølgingen 

tilpasses det som er viktig for den enkelte pasient for å oppnå ønsket effekt. På den måten 

skapes en differensiert tjeneste tilpasset den enkelte pasient25. Vurdering og konkretisering av 

hva som bør måles og følges opp, omfang og varighet av oppfølgingen gjøres av pasienten og 

fastlegen i samarbeid, og sammen med øvrige helse- og omsorgstjenester der hvor det er 

nødvendig, slik at oppfølgingen inngår i pasientens øvrige behandlingstilbud. Sykepleier i 

hjemmetjenesten/primærhelseteam vil være en viktig deltaker i møtet der hvor pasienten også 

har tjenester fra kommunen. På denne måten kan tjenestene dra nytte av hverandres 

kompetanse i oppfølgingen av pasienten, og avstandsoppfølging kan være det «limet» som 

bidrar til bedre samhandling med  bruker og på den måten skaper verdi for pasient, tjeneste og 

samfunnet26. 

I den skotske nasjonale modellen for avstandsoppfølging legges blant annet følgende prinsipp til 

grunn for design av tjenester med avstandsoppfølging: «Avstandsoppfølgings-tjenester skal 

leveres i samarbeid med innbyggere, klinikere og hvor det er aktuelt med andre fagfolk, 

organisasjoner og omsorgspersoner. Sterkt samarbeid på tvers av alle deltakere i 

avstandsoppfølgingsaktiverte forløp optimaliserer virkningen og fordelene ved 

intervensjonen».27  

I utprøvingen skal fastlegen ta en beslutning før avstandsoppfølging iverksettes, det skal være et 

tverrfaglig møte sammen med pasienten for utarbeidelse av mål og oppfølgingsplan, og det skal 

være et strukturert forløp ut fra individuelle behov. Egenbehandlingsplan utarbeidet av 

behandlende lege inngår også i oppfølgingsplanen for avstandsoppfølging der hvor det er 

aktuelt. Oppfølgingsplanen for avstandsoppfølging vil kunne være en delplan i 

oppfølgingsplan/indiviuell planfor pasienter med behov for tverrfaglig og strukturert oppfølging 

(ref.oppfølgingsteam).  

 

 Oppfølging 

Oppfølgingsplanen blir styrende for hva pasienten skal følge med på og svare på av spørsmål 

/målinger knyttet til egen helse, hvordan det skal foregå og referanseverdier for oppfølging, 

samt aktuelle oppfølgingstiltak. Oppfølgingstjenesten omfatter respons på målinger/varslinger 

utenfor referanseområdet, planlagte oppfølgingssamtaler og evaluering av tiltaket. Det må 

avklares hvordan og når tjenesten skal evalueres med pasient og hvem som skal gjennomføre og 

delta i en slik evaluering. Det må avtales samarbeidsform og hvordan samarbeid organiseres, 

bruk av PLO-meldinger mv. 

 

På bakgrunn av erfaring med dagens prosjekt anbefaler Helsedirektoratet at det bør være 

sykepleier som ivaretar oppfølgingstjeneste. Dette begrunnes i at man skal kunne vurdere 

varslinger og situasjoner, veilede pasienter og sikre en forsvarlig tjeneste i samarbeid med øvrige 

                                                             
25 Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL. Sundhedsstyrelsen, 2017. side 10 
26 Introduksjon til tjenesteinnovasjon www.ks.no/veikart   
27 A National Service Model for Home and Mobile Health Monitoring, nov. 2016 

http://www.ks.no/veikart
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aktører. Man må også ha relasjonell kompetanse, og evne å skape tillit og trygghet gjennom 

kommunikasjon med pasient, og kunne iverksette adekvate tiltak. Personellet som følger opp 

pasienter må ha kunnskap om det utstyr og teknologi som pasientene bruker, slik at de kan 

veilede pr telefon/chat/video dersom pasientene har spørsmål. De må også selv ha tilgang til 

nødvendig teknisk support for å unngå nedetid og raskt kunne løse problem med teknologi. 

Personer som har avstandsoppfølging er avhengig av å ha tillit til at noen følger med på sine 

resultat og målinger. Dersom tjenesten ligger nede, eller er stengt i ordinær tid, vil både trygghet 

og tillitt til helsetjenesten falle. Det må derfor sikres organisering og ressurser slik at tjenesten 

alltid er operativ og tilgjengelig innenfor det avtalte tidsrom. 

 

Avhengig av tiltak kan oppfølgingen gjøres av bruker selv, fastlegen, sykepleier i samarbeid med 

fastlegen. Der hvor det kreves tverrfaglig og strukturert oppfølging i tråd med veileder for 

kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov, vil sykepleier i 

primærhelseteamet og andre aktuelle være del av oppfølgingsteam rundt pasienten. 

 

Ansatte med ansvar for oppfølging må ha tilgang til oppdatert oppfølgingsplan/evt. 

egenbehandlingsplan. Det må etableres rutiner som sikrer at oppfølging av pasienter 

dokumenteres i tråd med dokumentasjonsplikten. Det må avklares hvilken informasjon som skal 

oppbevares i journalsystemet, og hvem som skal ha tilgang til opplysninger.  

 

 Tjenesteforløpet 

Modellen under oppsummerer faser og oppgaver som vil inngå i avstandsoppfølging.  Merk at 

alle samarbeidspartnere vil ha ansvar for å rekruttere og bidra til at pasienter som kan ha nytte 

av avstandsoppfølging kan få et slikt tilbud, og at dette alltid skal forankres hos fastlegen. 

Detaljerte beskrivelser av arbeidsprosesser, tjenesteforløp, roller og ansvar er noe av det vi 

ønsker å videreutvikle i samarbeid med fastlegen, kommunens helse- og omsorgstjeneste, og 

spesialisthelsetjenesten i gjennomføringen av ny utprøving. Figur 9, neste side. 
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3.2.3 Organisering av avstandsoppfølging i og utenfor primærhelseteam 

 

Kommunen har frihet til å organisere tjenesten slik de ønsker, innenfor rammen av forsvarlighet 

i tjenesten. Et viktig bidrag fra prosjektet i denne sammenheng er å komme med anbefalinger 

om prosesser for å sikre forsvarlighet på en effektiv måte.  

 Hovedmodeller 

Det vil hovedsakelig være to modeller for organisering av avstandsoppfølgingstjenesten. Det er i 

eller utenfor primærhelseteam. Uavhengig av organisering er det fastlegen som er ansvarlig for å 

vurdere forsvarlighet i bruk av avstandsoppfølging og skal sette godkjentstempel før 

avstandsoppfølging iverksettes (jfr. kapittel 4.2.2.1 foran).  

 

I en fastlegepraksis uten primærhelseteam vil avstandsoppfølging foregå i et samarbeid mellom 

kommunenes helse- og omsorgstjeneste og fastlegen. Det innebærer at ut fra modellen over vil 

«oppfølgingstjeneste» bety sykepleier i kommunens helse- og omsorgstjeneste, evt. i samarbeid 

med andre tverrfaglige yrkesgrupper, evt organisert som kommunal oppfølgingstjeneste. 

Oppgaven kan også legges ut i en privat tjeneste med avtale med kommunen.  Kommunen må 

avklare hvordan disse oppgavene organiseres for å ivareta de ulike faser på en faglig forsvarlig 

måte og i tråd med intensjonen, samt avtale samarbeidsrelasjoner med fastlegene i egen 

kommune. 

 

I primærhelseteam vil hovedmodellen være at sykepleier har ansvar for oppfølging av pasient i 

samarbeid med fastlegen i alle faser. Lege og sykepleier i et primærhelseteam må enes om hva 

som er hensiktsmessig arbeidsfordeling for de oppgaver som inngår i avstandsoppfølging. Deler 

av oppgavene kan være mest hensiktsmessig at ivaretas av oppfølgingstjeneste i kommunen Det 

må likevel sikres at hovedansvar for oppfølging og evaluering ligger hos primærhelseteamet. 

 Kommunens ansvar 

Kommunen28 skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene/primærhelseteam og andre 

tjenesteytere og sikre en hensiktsmessig og god integrering av fastlegeordningen i kommunens 

øvrige helse- og omsorgstjenestetilbud. Uansett organisering i eller utenfor primærhelseteam 

tror vi kommunen bør ha ansvar for utstyr og teknologiske løsninger/programvare i 

avstandsoppfølging. Begrunnelsen for dette er erfaringer fra dagens prosjekter hvor det 

oppleves mer hensiktsmessig å samle ressurser til forvaltning av velferdsteknologien ett sted 

fremfor mange steder.  

 

Kommunen (og det konkrete helsepersonellet, jf. helsepersonelloven § 4) er ansvarlig for at 

oppfølging knyttet til oppfølgingstjenetesn er forsvarlig når oppfølgingen ivareetas av ansatte i 

kommunens øvrige helse- og omsorgstjeneste eller hos en privat tjenesteleverandør som har 

                                                             
28 Fastlegeforskriftens §8 



 

25 Modell for utprøving av tiltaket 

avtale med kommunen. Dette gjelder i høy grad også ansvaret for oppfølging av det tekniske 

utstyret, og opplæring av pasienten og eventuelt pårørende i bruk av dette, siden utstyret skal 

være eiet/leaset av kommunene. Da avstandsoppfølgingen ut fra dette i alle tilfeller vil bli et 

samarbeid mellom flere aktører i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, må kommunen 

sikre at ansvar og oppgaver er tydelig plassert, både i den løpende oppfølgingen av pasienten, og 

ved oppfølging/vurdering av behov for endringer i pasientens helsetilstand. Ansvar- og 

oppgavefordeling må nedfelles i en samarbeidsavtale mellom fastlegen og kommunen, hvor det 

også er regulert hvordan samarbeidet nærmere skal foregå. Det samme gjelder dersom 

pårørende skal ha en bestemt rolle i oppfølgingen.  

 

Fastlegen og kommunen har ansvar for at pasienter som skal delta i avstandsoppfølgingen får 

forsvarlig informasjon om hva denne innebærer, og hva formålet er. Pasienten må ha 

informasjon om hvilket ansvar og hvilke oppgaver som ligger til pasienten selv, 

oppfølgingstjenesten, fastlegen og eventuelt andre, hvor ofte og på hvilke tidspunkter målinger 

blir avlest av responstjenesten, og at tjenesten ikke er en døgnbemannet oppfølgingstjeneste 

eller en akutt-tjeneste. Forutsatt at pasienten samtykker til det, bør pårørende også inkluderes, 

da  de i mange tilfeller vil være de første som blir kontaktet om pasieten har spørsmål. Særlig 

viktig er det at pasienten og evt. pårørende er informert om hvordan akutte situasjoner skal 

håndteres. Det må fremgå av samarbeidsavtalen hvem som har ansvaret for å gi pasienten 

konkret og nødvendig informasjon. 

 

 Ulike måter å organisere oppfølgingstjenesten på 

Dagens prosjekt har organisert oppfølgingstjenesten (kalt responstjeneste i dagens prosjekter) 

ulikt. Trondheim har 24/7-tjeneste gjennom Helsevakta, de øvrige har responstjeneste på dagtid 

i ukedager. Sarpsborg har en privat tjenesteleverandør som ivaretar hele responstjenesten og 

oppfølgingen, Stavanger bruker Sykepleievakten på Helsehuset og Oslo har 3 ulike varianter av 

oppfølgingstjeneste tilknyttet hjemmebasert omsorg i bydelene. De ulike modellene skaper ulik 

grad av kjennskap til pasientene de skal følge opp, og det varierer om man kun svarer på 

varslinger eller har planlagte oppfølgingssamtaler.  

 

Det er foreløpig ikke gjennomført noen evaluering av de ulike oppfølgingsløsningene i dagens 

prosjekt. Der er derfor vanskelig å si hva som er den beste måten å tilrettelegge for oppfølging, 

og hva som er rett nivå ut fra et kost/nytte-perspektiv. Det kan også være ulike vurderinger og  

organisering i de forskjellige kommuner, som gjør at man velger ulik tilnærming. Uansett om 

man velger en lokal tilnærming, sentralisert for en stor eller flere kommuner, eller en privat 

løsning, må man sikre at det er en felles forståelse om oppgave- og ansvarsfordeling. Dette 

gjøres gjennom gjensidige avtaler, felles møteplasser og arbeidsgrupper som utarbeider 

prosedyrer og rutiner som sikrer oppfølging av pasienten på rett nivå. Organisering av 

avstandsoppfølging må forankres på ledernivå i kommunen, og hos ansvarlige ledere nedover i 

de ulike virksomheter.  
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Kommunen må avklare hva som er hensiktsmessig organisering lokalt for å ivareta de oppgaver 

og krav til kvalitet som ligger til oppfølgingstjenestenpå en kostnadseffektiv måte. 

Samlokalisering med responstjeneste for annen trygghets og mestringsteknologi/ helsevakt/ 

alarmsentral i egen kommune eller samarbeid med andre kommuner kan være aktuelt.  

 

 Avstandsoppfølging som del av oppfølging fra spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sikre god behandling i tråd med nasjonale anbefalinger. 

Det er gjennomført flere studier for å sikre god oppfølging av pasienter med kroniske lidelser, 

f.eks. kols. Danmark har gitt ut nasjonale anbefalinger vedørende avstandsoppfølging av 

personer med kols29. Her er sykehuset ansvarlig for å gjennomføre avstandsoppfølging av de 

mest ustabile pasientene. I et helhetlig pasientforløp der noen pasientgrupper vil ha varierende 

sykdomsbyrde i sine forløp, vil en slik ordning vært interessant å forsøke også i Norge.  

 

Reinnleggelse er en kvalitetsindikator som sykehusene er svært opptatt av, og som kan være et 

godt utgangspunkt for samarbeid om videre utvikling av avstandsoppfølging.  

I utredningsoppdraget er Helsedirektoratet særskilt bedt om å synliggjøre gevinster, 

samarbeidsformer og utfordringer også for spesialisthelsetjenesten. Hvis avstandsoppfølging 

bidrar til reduksjon i antall reinnleggelser kan dette være en døråpner og skape felles interesser 

mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Erfaringer fra dagens pilotprosjekt viser at 

avstandsoppfølging er nyttig for samhandling mellom tjenestenivåene. Eksempelvis er det i 

pilotprosjektet i Trondheim slik at poliklinikken på sykehus følger opp de dårligste/ustabile 

pasientene med kols i en periode etter utskriving. De foretar et hjemmebesøk i forbindelse med 

oppfølging av egenbehandlingsplan. I samme møte deltar også oppfølgingstjenesten i 

kommunen for kunnskapsoverføring om videre oppfølging. Denne praksisen er knyttet til og 

finansiert av pilotprosjektet som pågår. Slik ansvarsdeling og samarbeid er anbefalt i danske 

nasjonale anbefalinger, og kan være aktuelt å prøve ut i den videre utvikling av 

avstandsoppfølging.  

 

3.2.4 Velg enkle løsninger – bygge på pasientens teknologibruk  

 

Intro Internationals litteraturstudie38 (vedlegg 6.1) viser at pasienter generelt har en større 

aksept for teknologien nå enn tidligere på 2000-tallet. Det er et poeng at avstandsoppfølging er 

tilgjengelig med det utstyret pasienten kan og kjenner fra før, slik at pasienten selv kan velge 

kommunikasjonsflate, og at utstyret er mobilt og ikke begrenser pasientens bevegelsesfrihet.  I 

utviklingsøyemed er anbefalingen å ta utgangspunkt i enkle løsninger og løsninger som 

                                                             
29 
 Telemedisinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL, Sundhetsstyrelsen 2017 
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pasientene allerede bruker, og velge teknologi som understøtter behovene30. Den skotske 

anbefalingen åpner for at pasienter kan ta med eget utstyr, så lenge det er kompatibelt med 

øvrige løsninger.  

Der pasienter skal bruke ulike måleutstyr i tillegg til å svare på spørsmål på nettbrett, stilles det 

større krav til utstyret. Trådløs overføring av målinger til eget nettbrett kan i større grad gi 

tekniske problemer og dermed økt feilmargin. Helsedirektoratet vil derfor ta høyde for at 

hovedgruppen også i denne utprøvingen må få tildelt både nettbrett og måleutstyr. Vi ønsker 

imidlertid at det skal legges til rette for at man kan bruke eget utstyr. Dersom det skal kobles til 

medisinsk måleutstyr, vil det være klare tekniske og sikkerhetsmessige krav til for eksempel 

nettbrett. 

 

En ny utprøving bør derfor baseres på at kommunen kjøper eller leaser utstyr til 

avstandsoppfølging, og gjennomfører en anskaffelse på dette. Det er foreløpig ikke utviklet 

sikker løsning for bruk av eget utstyr i avstandsoppfølging. Det bør stilles krav om at en slik 

løsning finnes for alle prosjekt. Det har vært utfordringer knyttet til bruk av android-plattform 

når det gjelder Bluetooth-løsning på måleinstrumenter. Dette kan påvirke utprøvingen, og er 

beskrevet som en risiko ved bruk av eget utstyr, men kan også gi problemer for øvrig utprøving. 

Utstyr til avstandsoppfølging er en av kostnadsdriverne. Det vil derfor være viktig å benytte 

utstyr som er tilgjengelig på markedet, fornuftig priset og som tilfredsstiller kvalitetskrav til 

utstyr. En mer detaljert oversikt over krav til teknologi og utstyr vil være en av leveransene fra 

prosjektet i ny utprøving (se vedlegg kap. 6.2.) 

 

Krav knyttet til teknologi og IKT medfører også utfordringer som ikke er løst på det nåværende 

tidspunkt. Fortsatt mangler integrasjon mellom programvare for avstandsoppfølging og epj-

system. Det testes ut integrasjon mellom programvaren og epj-systemet i en av dagens 

prosjektkommuner nå i høst. Det iverksettes også et prosjekt for utprøving av knutepunkt som 

skal bidra til at systemene kommuniserer med hverandre. Dersom dette er vellykket, kan det 

være at det også kan brukes på utstyr til avstandsoppfølging. Det er i mellomtiden dobbeltføring 

og kopiering mellom systemer. 

 

Det er behov for at en oppfølgingsplan skal være elektronisk og tilgjengelig for alle. Nå sendes 

oppfølgingsplan/egenbehandlingsplan i PLO-melding eller pr post. Det utvikles en 

behandlingsplan i fastlegens pasientjournal i forbindelse med primærhelseteamprosjektet. Vi vil 

se om det kan bidra til å løse behovet også for elektronisk oppfølgingsplan. Bruk av kjernejournal 

har vært lansert som mulighet for å få nødvendig tilgang, men er foreløpig satt på vent. Å lagre 

oppfølgingsplanen ett sted og at alle jobber inn mot denne ville være det enkleste og mer i 

henhold til slik vi har ønsket arkitekturen. I så fall må kostnader til å innføre denne komponenten 

dekkes av prosjektet.  

 

                                                             
30 http://www.samveis.no/introduksjon-til-tjenesteinnovasjon/ 
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I prosjektet bør man følge med på utvikling av digital dialog hos fastlegene, og hvordan dette 

eventuelt kan brukes sammen med avstandsoppfølging for bedre oppfølging av aktuelle 

pasienter. 
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4.1 Viktig vurdering/avveiing for beslutning om iverksetting av ny utprøving 

Behovet for ny utprøving, slik det er beskrevet over, ble formulert i leveranse til HOD 1.4.2017. I 

utredningsprosessen som fulgte har prosjektgruppen kommet til den konklusjon at heller ikke en 

ny utprøving vil kunne svare ut alle de nevnte behovene det ble pekt på i leveransen. Dette 

handler både om: 

• Volum og validitet; størrelse og lengde på ny utprøving gir ikke valide resultat på alle 

områder. 

• «Strammere innretning på tiltaket »; hvor «stram» innretning på tiltaket er det 

hensiktsmessig og mulig å få til i utprøvingen? 

 

Det planlegges å gjøre en mer omfattende samfunnsøkonomisk analyse med flere variabler enn i 

dagens utprøving. Men resultatene av en utprøving innenfor de budsjettmessige rammene som 

foreligger vil kun gi oss indikasjoner på effekter. Det kan heller ikke sies med sikkerhet at 

effektene vi ser skyldes avstandsoppfølging og ikke andre faktorer/tiltak.  

Volum og validitet  

Det er antydet at 500 brukere er et realistisk mål for ny utprøving. Forskerne tilknyttet dagens 

prosjekt og samfunnsøkonomer i Helsedirektoratet mener at dette ikke er et stort nok volum til 

å få valide svar når det gjelder endringer i forbruk av helsetjenester. Dette har sammenheng 

med effekt og standardavvik innen disse variablene. Hendelser som inntreffer ofte er lettere å 

kontrollere for enn hendelser som inntreffer sjelden. En sentral kostnadsdriver (og dermed viktig 

variabel i en samfunnsøkonomisk analyse) er sykehusinnleggelser - en hendelse som inntreffer 

relativt sjelden for den enkelte pasient. Dét gjør det vanskelig å kontrollere for tilfeldighet. Da 

den samfunnsøkonomiske analysen er svært følsom for nettopp denne variabelen, innebærer 

dette at analysens resultater vil bli heftet med betydelig usikkerhet. 

 

For å kunne si at resultatene med høy sannsynlighet kan knyttes til intervensjonen og ikke 

skyldes andre faktorer, kreves en tilstrekkelig storpopulasjon og lang nok varighet på 

utprøvingsperioden. I motsatt fall vil ikke effektene man får kunne tilskrives intervensjonen, og 

man vil møte spørsmål om utprøvingens validitet. På generelt grunnlag kan man si at presise 

Her beskrives og belyses aktuelle problemstillinger som må vurderes før 
iverksettelse av tiltaket. Det gjelder finansielle utfordringer og 
effektmåling. 
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tiltak med en klart avgrenset og homogen målgruppe og en klart definert og enkel intervensjon, 

vil ha mindre variasjon og krever mindre volum enn tiltak hvor det er stor variasjon.  

«Strammere» innretning på tiltaket  

Avstandsoppfølging i dagens prosjekt har stor variasjon i målgruppen (diagnoser og 

sykdomsgrad) og innretning på tiltaket, samt at intervensjonen inneholder mange delelementer. 

Dette gjør at samlet effekt er vanskelig å måle. Selv om det foreslås å rigge den nye utprøvingen 

«strammere» enn dagens når det gjelder inklusjonskriterier og innhold, vil det fortsatt være 

noen utfordringer ved måling av effekt. Dette skyldes også at avstandsoppfølging er et 

tjenesteinnovasjonsprosjekt, og kjennetegnes ved: 

  

-  Intervensjonen er ikke ensartet. Tjenesten skal tilpasses den enkelte pasients behov, 
målsetting og ønsker. Dette innebærer et noe ulikt innhold i oppfølging, kontaktfrekvens, 
type målinger m.m.  

- Målgruppen er ikke ensartet. Ny utprøving åpner for en mer skjønnsmessig (ikke 
diagnosespesifikk, men innenfor gruppe 3 og 4) behovsprøving i tildeling av tilbudet.  

- Begrenset tidsaspekt og omfang. Ny utprøving er begrenset til 3 år og 500 brukere.  

- Innovasjonsprosjekter preges i sin natur av stadige endringer og at det gjøres tilpasninger 
underveis.  

Avveininger 

Det er en avveining mellom hvor sikre resultater en ny utprøving bør gi, tidsperspektiv og 

kostnad.  En ny utprøving vil ha sine svakheter med hensyn til sikkerhet i effektevaluering.  Vi 

mener likevel at det kan være gode grunner til å gjennomføre en ny utprøving. Det kan 

argumenteres med at ny utprøving er en måte for helsemyndighetene å «ha en hånd på rattet» i 

en utvikling som trolig uansett kommer til å skje. En utvikling som løper videre uten nødvendig 

påvirkning fra helsemyndighetene kan gi en uønsket variasjon i tilbudet av helsetjenester. Ved 

manglende helhetlig perspektiv i innretningen og tilbudet av avstandsoppfølgingstjenester kan 

det oppstå utilsiktede virkninger31. Gjennom å være «tett på» utviklingen i form av et 

utprøvingsprosjekt kan helsemyndighetene bidra til å unngå slike uheldige virkninger. 

En ny utprøving vil gi erfaringer om en annen innretning på avstandsoppfølging enn dagens. Det 

vil særlig være verdifullt å høste erfaringer med fastlegen som navet i tjenesten og knytte 

avstandsoppfølging til primærhelseteam.  Tiltaket kan også ses i lys av en mer helhetlig utvikling i 

retning av en annen måte å tilnærme seg utvalgte pasientgrupper på (NCD-strategi og Chronic 

Care Model). Velferdsteknologi kan ses på som en brikke i et større puslespill sammen med 

andre tiltak. Det vil i et slikt perspektiv være summen av tiltak som forventes å gi effekt. Det kan 

være vanskelig og også noe kunstig, å skille ut effekten av avstandsoppfølging alene.  

 

Avveininger vi ber departementet ta stilling til   

                                                             
31 Kostnadsoverveltning som følge av oppstykket ansvar og manglende insentiver til helhetlig kostnadsdisiplin. 



 

31 Problemstillinger som reises 

En evaluering av ny utprøving i tillegg til det vi har etablert av kunnskap om dagens utprøving, gir 

trolig ikke grunnlag for å komme med sterke nasjonale anbefalinger når utprøvingen er avsluttet. 

Det vil imidlertid kunne gis noen gode råd når det gjelder den utvikling som vi antar kommer til å 

skje. Når det kommer til velferdsteknologi, er kanskje ikke alltid forskningens gullstandard mulig 

å realisere når det gjelder volum, intervensjon og tidsaspekt.  

 

Helsedirektoratet anbefaler derfor at prosjektet gjennomføres som et innovasjonsprosjekt. 

 

4.2 Finansielle utfordringer innenfor avstandsoppfølging  

Basert på erfaringer fra dagens prosjekt og delvis på litteratur, har prosjektet avdekket noen 

finansielle problemstillinger. Dels handler det om finansielle problemstillinger i selve 

utprøvingsperioden, dels om mulige finansielle problemstillinger i en eventuell bredding.  

 

4.2.1 Kompensasjon for tverrfaglige møter for fastlegen 

 

Modellen for utprøving legger opp til at det skal være et tverrfaglig møte med fastlege, annet 

helsepersonell(sykepleier) og pasient for å sette opp en oppfølgingsplan. I et av dagens 

utprøvingsprosjekt benyttet fastlegene takst 1432 i normaltariffen for tidsbruken til tverrfaglig 

møte for oppstart av avstandsoppfølgingen. Dette ble tatt opp med Helfo for å få en avklaring. 

Helfos vurdering var at «det ikke vil være grunnlag for å kreve takst 14 i de tilfeller som kommer 

inn under dette prøveprosjektet». 

 

Helsedirektoratet vurderer det slik at det er behov for en ordning som kompenserer fastlegene 

for deres tidsbruk knyttet til avstandsoppfølgingen. Dette fordi deres bidrag inn i 

avstandsoppfølgingen er sentral, samtidig som manglende finansiering av deres aktivitet gir 

fastlegene manglende økonomisk insentiv33 til å bidra på området. Helsedirektoratet vil ta 

initiativ til en ny vurdering av hvorvidt takst 14 kan benyttes i ny utprøving. Dersom denne 

taksten fortsatt blir vurdert som uegnet, vil Helsedirektoratet utrede andre alternative løsninger 

og komme tilbake til departementet med forslag til løsning.  

 

Problemstillingen er aktuell både for å motivere fastleger til å delta i utprøvingsprosjektet og ved 

en eventuell senere bredding av tiltaket til et nasjonalt nivå.  

 

                                                             
32 Takst 14: Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter (herunder telefonmøter med mer enn 2 

deltagere og videokonferanse) med helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder i 
basisteam,ved møte i ansvarsgruppe i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og i møte om individuell plan. Taksten kan ikke 
benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for 
fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. 
33 Tidsbruk på aktivitet knyttet til avstandsoppfølging fortrenger annen inntektsgivende aktivitet.  
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4.2.2 Finansielle insentiver i ulike finansieringsordninger 

 

Utprøving av avstandsoppfølging skal tidsmessig skje delvis i parallell med utprøving av 

primærhelseteam. Det er åpnet for at kommuner kan delta i utprøving av begge tiltakene 

samtidig. Utprøvingen av primærhelseteam skjer med to ulike finansieringsmodeller. Dette 

innebærer at avstandsoppfølging i teorien kan skje innenfor rammen av tre ulike 

finansieringsmodeller for fastlegekontorene; dagens, honorarmodellen og 

driftstilskuddsmodellen.  

 

Helsedirektoratet vil se nærmere på hvordan de ulike finansieringsordningene kan påvirke 

fastlegers insentiver til å ta i bruk avstandsoppfølging og hensynta dette i arbeidet med varige 

finansieringsløsninger.  

 

4.2.3 Kostnader og finansering av nødvendig utstyr til hjemmemonitorering 

 

Innenfor spesialisthelsetjenester kan nødvendig utstyr skaffes og finansieres innenfor den 

rammen helseforetaket har til medisinsk utstyr. Dette fordrer at monitoreringen er en del av 

spesialisthelsetjenestens behandlingsopplegg for pasienten. For pasienter som følger 

behandlingsplan/egenbehandlingsplan utarbeidet av fastlegen i samarbeid med pasienten, 

eksisterer ingen tilsvarende finansieringsordning. Det innebærer at det ikke er etablert noen fast 

finansieringsordning for det utstyr som er nødvendig for gjennomprøving av forsøket. I utprøving 

av pilotmodell dekkes kostnadene av kommunen, med inndekning via særlige tilskuddsmidler til 

forsøkskommunene.  

 

Ved en eventuell permanent modell med medisinsk avstandsoppfølging vil det bli nødvendig å ta 

stilling til finansiering av utstyr. En mulig vei å gå er utvidelse av, eller samarbeid rundt den 

ordning for finansiering av medisinsk utstyr i regi av helseforetakene. At pasienter i målgruppen 

for medisinsk avstandsoppfølging også omtales som samhandlingspasienter, kan tale for en slik 

retning. En slik mulighet har vært tatt opp muntlig innenfor deler av helseforetakene, men ikke 

vært reelt drøftet.  

 

I flere land/regioner med utprøving av hjemmemonitorering, har utgangspunktet vært at det 

utstyr som kreves ofte allerede innehas av bruker/pasient, eller at det er naturlig at pasienten 

selv anskaffer utstyret (der deler av kan nyttes også til andre formål). Behovet for finansiering 

har i disse land/regioner mer vært knyttet til behov for programvare og systemer. 

Helsedirektoratet har ikke kommet tilstrekkelig langt i vurderingen av disse spørsmålene. 

Nærmere vurderinger av mulige løsninger blir en del av det videre arbeidet. Forslag til løsninger 

vil bli lagt frem for departementet på et senere tidspunkt.  
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5. PLAN FOR GJENNOMFØRING AV NY 

UTPRØVING 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram varer ut 2020. Et nytt prosjekt for 
medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke må derfor igangsettes så 
raskt som mulig for å kunne avvikles innenfor programperioden. Plan for 
gjennomføring av prosjektet beskrives her på overordnet nivå. 
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5.1 Resultatmål for ny utprøving 

Med resultatmål for ny utprøving menes de konkrete leveransene fra prosjektet som skal 

gjennomføre ny utprøving. Resultatmålene for ny utprøving er: 

 

• Anbefalte tjenesteforløp for avstandsoppfølging med klare inklusjons- og 

eksklusjonskriterier hvor fastlegene initierer avstandsoppfølging som del av 

behandlingen, og annet helsepersonell følger opp medisinske målinger i samarbeid med 

fastlegen. 

• Økt kunnskapsgrunnlag på effekter for pasient/bruker, fastlege, helse- og 

omsorgstjeneste og spesialisttjeneste. Departementet har særskilt bedt om å synliggjøre 

gevinster, samarbeidsformer og utfordringer også for spesialisthelsetjenesten.  

• Synligjøre avstandsoppfølging som et tiltak for å nå nasjonale utviklingsmål for 

helsetjenesten (Primærhelsemeldingen og Omsorg2020). 

• Utført en samfunnsøkonomisk analyse av avstandsoppfølging innenfor gjeldende 

ressursrammer. 

• Forslag til en finansieringsmodell for nasjonal skalering (insentiver og omfordeling) 

herunder IKT løsninger og utstyr. 

 

Effektmålene for avstandsoppfølging som tiltak er tidligere beskrevet i kapittel 2. 

5.2 Gjennomføringsstrategi 

5.2.1 Utviklingsprosjekt 

 

Erfaringer fra dagens pilotprosjekter er at det er behov for en tettere dialog mellom 

utviklingsprosjektene og Nasjonalt velferdsteknologiprogram i gjennomføringen. Både av hensyn 

til deling av kunnskap og erfaring prosjektene imellom, for å bidra til at tiltaket gjennomføres så 

likt som mulig i tråd med anbefalt arbeidsprosess og tjenesteforløp, og oppnå effektmålene med 

tiltaket. Utprøvingen er et utviklingsarbeid som krever endringer i måten å jobbe på for 

fastlegen, helse- og omsorgstjenesten i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det stiller nye krav 

til kompetanse hos personalet som følger opp for å skape trygghet og forutsigbarhet for bruker, 

og sikre at dette blir en effektiv tjeneste. Fokus på tjenesteutvikling og gevinstrealisering er en 

forutsetning for suksess. Helsedirektoratet ønsker derfor å engasjere en utviklingspartner som 

kan bistå prosjektene i utviklings- og endringsprosessen.  

 

5.2.2 Omfang og varighet av prosjektet 
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Dagens prosjekt i avstandsoppfølging av kronisk syke er 3-årig og avsluttes 1.7.2018. Det 

omfatter Sarpsborg, Stavanger, Oslo med 4 bydeler og Trondheim i samarbeid med 4 

omliggende kommuner. I skrivende stund har 764 pasienter vært inkludert, hvorav 485 som er 

aktive nå. Målet er nå å komme opp i totalt 850 pasienter, og at de skal ha deltatt i 9 måneder 

eller mer ved avslutning. Sluttrapport vil foreligge høsten 2018. 

 

I et nytt prosjekt er inklusjonskriteriet pasienter som er i snitt noe dårligere enn i dagens 

prosjekt. Det er viktig å ha et visst volum på antall deltakere både totalt, og i det enkelte prosjekt 

for å ha grunnlag for evaluering av prosjektet samlet sett samt for å kunne gi nasjonale råd. 

Helsedirektoratet mener 500 pasienter er et minimum av hva som bør inkluderes i prosjektet for 

å kunne få et akseptabelt resultat av evaluering på effektmål. Ideelt sett bør tallet være noe 

høyere. Likevel kan vi ikke forvente valide svar knyttet til kostander som nevnt i kapittel 4.1. 

For å sikre at man klarer å rekruttere et visst antall brukere fra hver kommune, bør det være 

mellomstore (5000 – 20000 innbyggere) og store kommuner (>20 000 innbyggere) som deltar. 

Evt. kan større kommuner samarbeide med mindre nabokommuner slik Trondheim gjør i dag. 

 

Helsedirektoratet anbefaler at et nytt prosjekt også gis 3-årig varighet. For at resultatene fra nytt 

prosjekt skal kunne sammenliknes med og utfylle dagens prosjekt og andre tiltak bør 

inklusjonstiden være minst 9 måneder. Det tar tid å rekruttere pasienter som kan ha nytte av 

tiltaket. Deltakende kommuner vil erfaringsvis bruke tid på å rigge prosjektgruppe og involvere 

fastleger, sykehus og helse- og omsorgstjenesten. Avstandsoppfølging forutsetter en ny måte å 

jobbe på og det er en suksessfaktor å sikre god ledelsesforankring, informasjon og gode 

samarbeidsstrukturer. 

 

Helsedirektoratet ønsker å rekruttere kommuner og sykehus som har hatt 

tjenesteutviklingsprosjekter innen pasientforløp og velferdsteknologi. Det kan være 

hensiktsmessig å bygge videre på de samarbeidsstrukturer og den kompetanse som er bygget 

opp. Det vil være større sannsynlighet for å få testet ut og få erfaringer med metoden der det 

allerede er etablert gode samarbeidsstrukturer og tverrfaglig samarbeid både innen kommunen 

og med spesialisthelsetjenesten. 

 

I de kommuner hvor det skal gjennomføres forsøk med primærhelseteam er det oppstart 

1.4.2018. Helsedirektoratet anser det hensiktsmessig at den første oppstartfasen er gjennomført 

før man i tillegg starter opp med avstandsoppfølging. Det anbefales derfor at oppstart tidligst er 

1.10.2018. 

 

Oppsummert: Det nye prosjektet skal bidra til å utfylle de erfaringer vi får fra dagens prosjekt. 

Helsedirektoratet anbefaler at:  

• et nytt prosjekt omfatter minimum 500 pasienter 
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• at 4-8 kommuner inviteres til å delta i prosjektet. Kommunene bør representere ulike 

regioner, størrelse og avstand til sykehus. Minst en kommune skal også delta i 

pilotprosjekt for primærhelseteam 

• Prosjektet er 3-årig, med søknadsfrist våren 2018 og oppstart høst 2018. 

 

 

5.2.3 Rekruttering av piloter  

 

Velferdsteknologiprogrammet ønsker å rekruttere kommuner som ønsker å være med å styre 

hvordan den digitale utviklingen og ny teknologi kan brukes til å utvikle offentlige helsetjenester. 

Kommuner som ønsker å delta i prosjektet må synliggjøre motivasjon og hva de ser som 

nytteverdi av deltakelse. De må vise at de har et samarbeid med fastleger som ønsker å delta i 

prosjektet, og at de satser på avstandsoppfølging og bruk av velferdsteknologi som nyttige 

verktøy i videreutvikling av tjenester til sine innbyggere. Videre må kommuner som ønsker å 

søke ha informert og avtalt med sitt lokalsykehus at de vil samarbeide om å gjennomføre 

prosjektet; ikke minst for å kunne belyse gevinster, samarbeidsformer og utfordringer også  for 

spesialisthelsetjenesten.  

  

Som et ledd i å rekruttere kommuner og fastleger til å delta i prosjektet er det viktig å se på 

mulige nytteeffekter som vi ønsker å utforske i prosjektet. (kap.2.3). Både fastleger og 

kommuner har fått tilført betydelig ansvar for oppfølging og behandling av pasienter som 

tidligere lå til spesialisthelsetjenesten, noe som har gitt økt press på tjenestene. Ved å delta i 

prosjekt knyttet til avstandsoppfølging kan kommunene få erfaring med hvilke pasienter 

avstandsoppfølging kan gi positive effekter for, og også styre hvordan dette best tilrettelegges i 

egen kommune.  

Helsedirektoratet vil informere i ulike kanaler for å stimulere til interesse blant fastleger og 

kommuner som ønsker å delta i prosjektet. En kommunikasjonsstrategi for rekruttering av 

piloter er under utarbeiding. 

 

5.2.4 Tilskuddsregelverk 

 

Prosjektstøtte utbetales i form av tilskudd. Det forutsettes også en grad av egenfinansiering fra 

kommuner som vil delta. Tilskuddsregelverk vil bygge på de forslag til organisering og omfang 

som er beskrevet her, og basere seg på gjennomføring og innhold i prosessbeskrivelsen. 

Helsedirektoratet vil avstemme dette regelverket mot tilskuddsregelverket som gjelder for 

primærhelseteam, slik at dette harmonerer i tråd med oppdraget. Tilskuddsregelverk vil bli 

utarbeidet når det foreligger en beslutning om videre prosjekt og oversendes HOD til 

godkjenning. 
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5.3 Organisering av prosjektet 

Prosjektet må sikre samspill mellom spesialisthelsetjenesten, fastleger og de kommunale helse- 

og omsorgstjenestene og ha gode helhetlige pasientforløp for personer med kroniske lidelser 

som en felles referanseramme. Prosjektet bør videre forankres i de ordinære ledelses- og 

samarbeidsstrukturer for å tilrettelegge for implementering i drift når prosjektet avsluttes. 

 

Prosjekt om avstandsoppfølging av kronisk syke er en del av nasjonalt velferdsteknologiprogram, 

som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for E-helse. KS er strategisk 

samarbeidspartner. 

 

5.3.1 Helsedirektoratets rolle 

 

Helsedirektoratet vil på vegne av nasjonalt velferdsteknologiprogram ha ansvar for: 

• Prosjekteierskap 

• Prosjektledelse  

• Gjennomføre prosjektet i nært samarbeid med prosjektet for forsøk med 

primærhelseteam  

• Følge DIFI’s prosjektmodell i prosjektgjennomføringen  

• Sikre bred representasjon fra interessenter. Bruker-, fag- og interesseorganisasjoner vil 

bli invitert som deltakere i ulike organer, også dette i samarbeid med primærhelseteam. 

• Prosjektstøtte til utviklingskommunene 

• Følgeevaluering. 

 

Det bør etableres en egen referansegruppe for prosjektet. Erfaring fra dagens prosjekt er at 

ekspertgruppen er nyttig både faglig og for forankring i tjenestene. Referansegruppen skal være 

en arena for å bidra til innovasjon og utvikling gjennom å diskutere faglig innretning og 

gjennomføring, gi råd og bidra til vellykket gjennomføring og ha noe bredere deltakelse enn i 

dag. 

 

Det må avsettes ressurser i Helsedirektoratet til prosjektledelse og oppfølging. I tillegg til 

prosjektleder må det også avsettes ressurser til medisinsk faglig støtte til prosjektet. Det er 

naturlig at sistnevnte har ansvar for referansegruppen. 

 

Siden prosjektet også skal prøves ut i primærhelseteam, vil det være naturlig at prosjektleder 

orienterer om framdrift og får innspill også i referansegruppen for primærhelseteam.  

 

5.3.2 Kommunenes rolle 
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Kommunene som deltar i prosjektet skal lede og gjennomføre prosjektet i sine organisasjoner. 

Det innebærer å sørge for avtaler med aktørene i egen kommune, herunder fastlegene og det 

lokale helseforetaket og å legge til rette for samarbeid og møteplasser lokalt og med sentral 

prosjektledelse. For å lykkes med et tjenesteutviklingsprosjekt som dette er det viktig at 

kommunene sikrer forankring i ledelsen på alle nivå. 

 

Kommunen har ansvar for: 

• Å sette av nok tid og ressurser/kompetanse til prosjektet og til ledelse og rapportering 

• Avtaler med og mellom aktører i egen kommune (fastleger og helse og 

omsorgstjenesten) om tilrettelegging, samarbeid og gjennomføring av prosjektet lokalt  

• Anskaffelse av programvare og utstyr til medisinsk avstandsoppfølging 

• Avtale med spesialisthelsetjenesten lokalt om samarbeid i prosjektet 

• Sikre at prosjekt i egen kommune gjennomføres i tråd med krav i tilskuddsregelverk, 

bidra til tjenesteutvikling og at prosjektet når sine mål 

• Informasjon om prosjektet til involverte parter og innbyggere i kommunen 

• Være en aktiv medspiller i prosjektet, delta i sentrale samlinger, dele erfaringer 

underveis og ved å skrive sluttrapport 

 

Kommunen må selv avklare hvordan samarbeid mellom fastlegen og helse- og omsorgstjenesten 

i kommunene skal organiseres og struktureres, samt avklare hvordan kommunene sikrer 

oppfølging av bruker og organiserer oppfølging av registeringer og målinger, ut fra de krav som 

ligger til oppfølging i tjenesteforløpet.  

 

Erfaringer fra dagens prosjekt tilsier at det bør være en fastlege med i prosjektgruppen og denne 

fastlegen bør være et bindeledd til øvrige fastleger i kommunen. Det bør også være en ressurs-

person på sykehuset som bidrar til rekruttering av pasienter i målgruppen. Vedkommende må 

delta i prosjektgruppen og være et bindeledd mellom sykehuset, fastlegen og kommunen. 

Samarbeidet bør forankres i samhandlingsavtaler og i ledelsen både i sykehus og i kommunen. 

Kommunen må bidra til å planlegge gevinstrealisering med konkret beskrivelse av hvordan 

gevinster som skal realiseres, og hvem som er ansvarlig for det. 

 

 Ansvar i kommuner som også er piloter på primærhelseteam 

I kommuner som er med i forsøk på primærhelseteam er kommunens ansvar det samme som 

over. Det forutsettes at kommunen inngår avtale med de fastlegekontor som er i 

primærhelseteam om samarbeidsrutiner for tildeling av utstyr og oppfølging av pasienter. 

Sykepleier i primærhelseteam vil ha et utvidet ansvar for oppfølging av den enkelte pasient, 

mens kommunen må ha en løsning for responstjeneste på varsler. Her må det avtales konkret i 

den enkelte kommune hvordan responstjeneste og oppfølging skal foregå. 
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Det er et begrenset antall fastleger med i primærhelseteam i en kommune – men alle fastleger i 

en kommune kan potensielt delta i medisinsk avstandsoppfølging.  

 

5.4 Effektmåling av ny utprøving 

Evalueringen må sees i sammenheng med primærhelseteam og tilhørende evalueringsoppdrag. I 

kravspesifikasjonen er det åpnet for at forskningspartner kan utvide forskningsoppdraget slik at 

det også omfatter medisinsk avstandsoppfølging, men det antas at dette ikke vil dekke hele vårt 

behov. Vi skal i tillegg følge de pasienter som har fastleger som ikke er en del av 

primærhelseteam-prosjektet og som vil få oppfølging av lege i ordinær praksis med 

oppfølgingstjeneste i kommunen. For å dekke denne dimensjonen og sikre at målkravene for 

avstandsoppfølging dekkes, vil det utlyses et eget evalueringsoppdrag til denne utprøvingen. Det 

er derfor skissert at det må åpnes for samarbeid og deling av data mellom evaluatorene der hvor 

det er mulig (vil avhenge av databehandlingsavtaler, samtykke mm.). 

 

5.4.1 Evaluering  

 

Evaluering av ny utprøving styres av effektmålene og minimumskravene som er definert i 

kapittel 2.4. Ideelt sett bør det kun settes mål og krav til tiltaket som man er sikker på å kunne 

måle oppnåelsen av. Prosjektet forventer gjennom utprøvingen å kunne måle oppnåelsen av mål 

1 Bedre fysisk og psykisk helse og mål 2 Bedre pasientopplevelse. Når det gjelder mål 3 Lavere 

kostnad for helsetjenesten forventer prosjektet gjennom utprøving å få en indikasjon på 

måloppnåelsen, men ikke statistiske signifikante svar. Dette har, som allerede nevnt, 

sammenheng med størrelsen og lengden på utprøvingsprosjektet. 

 

Det vil være behov for både kvalitative og kvantitative kartlegginger for å kunne belyse 

effektmålene og minimumskravene. Mulige metodevalg vil undersøkes videre når innretning på 

prosjektet er bestemt og det skal utarbeides kravspesifikasjon til anskaffelse av 

evalueringspartner. Endelig metode utarbeides i samarbeid med valgt evalueringspartner og 

etter innspill fra interessenter. 

 

Bruk av kontrollgruppe vil være med å øke validitet og må inkluderes i ny utprøving. En god 

kontrollgruppe er så lik intervensjonsgruppen som mulig på alle andre variabler enn selve 

intervensjonen. I avstandsoppfølging vil kontrollgruppen være en tilsvarende pasientgruppe som 

får standardisert oppfølging fra fastlegen. Utfordringen, som vedvarer fra dagens prosjekt, er å 

finne en slik gruppe, som ligner i diagnose, bosted og sosioøkonomiske variabler, og som ikke 

mottar andre tiltak fra kommunen eller spesialist som gjør at pasienten avviker fra 

«standardisert oppfølging». Alternative metoder for å finne gode kontrollgrupper må 

undersøkes nærmere.  
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Tabellen under viser sammenheng mellom målkravene, drivere for endring (beskrevet under 

«målt som») og foreslått metode for hvordan dette kan måles/evalueres. «Merknad» gir en kort 

forklaring på de foreslåtte metodevalgene som er lagt inn i tabellen. Til høyre i tabellen er det 

satt et kriterium for bredding for hvert enkelt effektmål. Dette viser retningen effektene må 

peke for at det skal være grunnlag for å gi anbefalinger om avstandsoppfølging nasjonalt. (figur 

10, neste side) 
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Målkrav 1 - bedre fysisk og psykisk helse 

Dette effektmålet tar utgangspunkt i den tidligere beskrevne tredelingen av helse, i fysisk, 

psykisk og sosial helse. Slik tabellen viser, kan fysisk helse deles inn i klinisk helse med tanke på 

sykdom og død eller i form av funksjon. Dersom tiltaket oppnår samlet forbedring i helsetilstand 

målt gjennom funksjonsvariabler for fysisk helse og selvrapportert psykisk helse, er dette 

tilstrekkelig måloppnåelse for å anbefale bredding av tiltaket. Det vil si at pasientene som er i 

målgruppen for dette tiltaket ikke vil bli bedre i absolutt forstand, da de har en kronisk sykdom 

som preges av gradvis forverring, men relativ til normal sykdomsutvikling og ikke minst 

sammenlignet med andre som mottar standard oppfølging. Dette foreslås å måles gjennom 

standardisert måling av livskvalitet som både dekker fysiske og psykiske variabler (angst, 

depresjon) og som kontrolleres for via brukerundersøkelser eller intervju. Funksjonstester av 

pasient kan også være aktuelt. Tiltaket har ikke som mål å forbedre klinisk målt helsetilstand og 

det legges ikke opp til måling av kliniske helseeffekter i utprøvingen. Her legges litteraturen til 

grunn og den gir et godt nok grunnlag til å anta at det ikke vil oppstå negative utfall på klinisk 

helsetilstand. Helsedirektoratet vil følge med på ny forskning og litteratur som kommer innenfor 

dette temaet i løpet av utprøvingsperioden. Vedlegg 6.2.1 og 6.3.2.1 drøfter klinisk effekt. 

 

Målkrav 2  - bedre pasientopplevelse 

Bedre pasientopplevelse uttrykkes gjennom variablene medvirkning, tjenestens tilgjengelighet 

og imøtekommenhet. Dette målkravet måles best via brukerundersøkelser med spørsmål som 

belyser disse variablene fra ulike vinkler. Brukerundersøkelser kan ta mange former, 

spørreundersøkelser, intervju, fokusgruppeintervju mm. Dette må vurderes nærmere med 

evaluator når den tid kommer. Det helt sentrale er å se pasientopplevelsen i sammenheng med 

hvilken tjeneste de faktisk mottar, i form av tilgjengelighet (åpningstid på oppfølgingstjenesten) 

oppfølging (type respons mm.). I litteraturen ser vi at konteksten er helt avgjørende for 

resultatene i slike studier. I ny utprøving er det ønskelig å begrense variasjon i innretning og 

innhold for å få et bedre grunnlag for å si noe om effekt, men hvorvidt dette er praktisk mulig, vil 

en først kunne se litt lenger ut i forløpet.  

 

Målkrav 3 - lavere kostnad for helsetjenesten 

Lavere kostnad for helsetjenesten er sammensatt av mange variabler med ulik validitet. 

Eventuelle endringer i forbruk av kommunale hjemmebaserte tjenester vil trolig kunne 

dokumenteres med god validitet. Men fordi forventningen om samlede kostnadsbesparelser i 

stor grad knytter seg til færre og mindre kostnadskrevende innleggelser, og innleggelser er en 

forholdsvis sjelden hendelse for pasientene under utprøvning, trengs et betydelig antall 

pasienter over en lengre periode34 for å måle en samlet kostnadseffekt. Det er 

Helsedirektoratets vurdering at dagens rammer for utprøvingen ikke gir rom for denne typen 

måling. Danmarks Telecare Nord hadde etter prosjektets forståelse samme problemstilling. Der 

ble dette løst ved å legge en betydelig usikkerhet inn i den samfunnsøkonomiske analysen. 

                                                             
34 Utvalgsstørrelse og utprøvingsperiode opp mot validitet diskuteres nærmere i kapittel 5.4.  
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Tilsvarende vil kunne gjøres her. I tillegg er det å håpe at det vil komme mer relevant litteratur, 

blant annet fra Telecare Nords implementering, som gir grunnlag for mer sikre antakelser som 

kostnadseffekter. 

 

5.5 Foreløpig tidslinje  

Foreløpig tidslinje. Milepæler i prosjektet og prosjektfaser utarbeides når det blir avklart om 

prosjektet skal gjennomføres.

 

 

 

5.6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er identifisert flere risikoområder som her belyses kortfattet. Risikokartet i vedlegg kap.6.3 

viser til vedlagte risikomatrise. Mulige risikoområder er fulgt opp med risikoreduserende tiltak i 

planlegging av prosjektet. Risikovurdering må også gjentas når deltakere i prosjektet er valgt, slik 

at det skapes en bevissthet rundt forhold som kan bidra til å vanskeliggjøre et vellykket resultat 

av prosjektet, og at prosjektene får et felles fokus på risikoreduserende tiltak.  Noen av de 

viktigste risikoområdene i matrisen er å ikke lykkes med utøvelse av skjønn i tildeling og utøvelse 

av tiltaket, at målgruppen er spredt tynt utover slik at vi får småskalaulemper i prosjektet, 

utfordringer ved bruk av eget utstyr hos deltakerne og at effektevalueringen ikke gir tilstrekkelig 

robuste resultat(se kap. 6.3 for utdyping og risikoreduserende tiltak).  

 

Gjennomføringsplan og tidslinjer ved Avstandsoppfølging vol 2.
2017 2018 2019

01.nov 20.nov 20.01.2018 01.02.2018 08.apr 10.mai 20.mai jun.18 aug/sept 18 01.okt

Leveranse HOD

Avklaringer til leveranse?

Utarbeide tilskuddsregelverk

Lage søknadsutlysning

Lyse ut deltakelse i prosjekt AO vol .2

Frist for å søke

Intervjue søkere -innen

Innstille søkere - avgjøres av HOD?

Innkalle søkrere til felles oppstartsamling?

Workshop - prosjektledersamling /tjenesteforløp/ innhold i tjenesten?

Oppstart av prosjekt

Kvartalsvise workshops med prosjektledere?

Statusprapportering mnd pr skjema 

Utarbeide anbudsgrunnlag til følgeevaluering

Lyse ut anbud på følgeevaluering 1.2?

Søknadsfrist EValuering 1.4?

Utarbeide behov/krav til utviklingsstøtte

Lyse ut? 1.4?

Søknadsfrist utviklingsstøtte 1.5?
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5.7 Økonomiske konsekvenser og kostnader i prosjektet 

Ved å innføre nye arbeidsformer vil det gi utgifter både til dedikerte ressurser til å gjennomføre 

prosjektet i kommunen og hos samarbeidspartnere, kostnader ved tverrfaglige møter hos 

fastlegen, opplæring av personell og pasienter og utgifter til velferdsteknologi og programvare.  

 

Erfaring fra dagens prosjekt er at det bør være oppfølging og utviklingsbistand både av det 

enkelte prosjekt men også tett oppfølging og jevnlig erfaringsutveksling mellom prosjektene, 

styrt av prosjektledelsen sentralt. Dette er et innovasjons- og tjenesteutviklingsprosjekt, og det 

er viktig at prosjektene får bistand til å evaluere og justere kursen underveis, for å bidra til å 

oppnå gevinster av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget viser at det er mange faktorer som påvirker 

kostnader i et slikt prosjekt, og det er viktig med tett dialog og påvirkning på dette om man skal 

oppnå reduserte samlede kostnader i helsetjenesten i utprøvingsperioden, jfr. effektmål 3.   

Følgeevaluering må sikres slik vi har skissert i dette notatet, for å kunne måle effekter og følge 

tendenser og se resultat av prosjektet. Det er rimelig at kommuner som ønsker å delta også 

legger inn noe egenfinansiering, slik at prosjektet ikke fullfinansieres av tilskudd. I tillegg er det 

lagt inn at kommunene i hovedsak må stå for innkjøp av programvare og utstyr. 

 

Budsjett må ta høyde for midler til å etablere læringsarena, frikjøp av prosjektressurser ute, 

nødvendig utstyr for gjennomføring av prosjektet og følgeevaluering, 

 

Helsedirektoratet anslår derfor behov for et budsjett på linje med dagens budsjett for 

avstandsoppfølging. 
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6.1 Kunnskapsgrunnlag for ny utprøving 

 

6.1.1 Erfaringsbasert kunnskap 

 

Erfaringsbasert kunnskap er innhentet fra dagens pilotprosjekter på avstandsoppfølging, 

brukere, forskere og helsefaglige interessenter. Her beskrives hovedpunkter av innspillene som 

er kommet: 

 Dagens pilotprosjekter 

Hovedinnholdet i tilbakemeldingen fra dagens pilotprosjekter som prøver ut avstandsoppfølging 

er35: 

• Det er behov for å gjøre sammenhengen mellom primærhelsetjenestens formål og 

avstandsoppfølging som tiltak tydeligere, og bli tydeligere på målet med 

avstandsoppfølging. 

• Avstandsoppfølging bør tilbys uavhengig av diagnoser og det er viktig med individuell 

tilpasning med utgangspunkt i pasientens behov.  

• Det er nyttig med tverrfaglig vurdering og oppfølging. Avstandsoppfølging kan være et 

nyttig verktøy for samhandling (fastlege, oppfølgingstjeneste, sykehus og bruker) 

• Viktig å balansere personlig kontakt og digital kontakt. 

• Utfordringer med å ivareta krav til informasjonssikkerhet, personsikkerhet og elektronisk 

egenbehandlingsplan som er oppdatert til enhver tid. 

 

                                                             
35 Referat fra WS 22/8-17. Sintef. 

6. VEDLEGG 

Anbefalt innretning for ny utprøving er kunnskapsbasert fra forskning, 
erfaring fra andre land, dagens piloter og brukererfaringer.  Her 
redegjøres det nærmere for dette.  
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 Foreløpige erfaringer fra brukerevaluering 

Det pågår en brukerevaluering36 i regi av SINTEF som tjenesteutviklingspartner knyttet til dagens 

pilotprosjekter. Brukererfaringene er fremkommet gjennom fokusgruppeintervjuer. Målet er å få 

innspill til prosessen for tjenesteutvikling i pilotprosjektene. 

 

Kort oppsummert viser det empiriske materialet at avstandsoppfølging gir brukerne en sterk 

opplevelse av trygghet. Foreløpig er det uvisst om avstandsoppfølging gir effekter i forhold til 

helsetilstand og forbruk av helsetjenester. Det er flere indikasjoner på at tjenesten bør rigges 

annerledes enn slik den er i dag, for at brukerne i større grad kan monitorere og mestre egen 

helse. Egenbehandlingsplaner er lite brukt, og brukerne har en tendens til å støtte seg passivt til 

tjenesten. Brukerne etterspør sykdomsspesifikk og individuell oppfølging og veiledning fra 

tjenesten. Der hvor avstandsoppfølging tilbyr individuell oppfølging med spesialisert helsefaglig 

kompetanse tilgjengelig, opplever brukerne i større grad økt nytteverdi, egenomsorg og 

sykdomsforståelse. Flere steder har man vurdert at det bør stilles krav om minimum 

sykepleiefaglig kompetanse i responstjenesten, noe det empiriske materialet understøtter. 

 

 Helsefaglige interessenter og forskere 

Med helsefaglige interessenter og forskere menes her Norsk forening for allmennmedisin, 

Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, Norsk Ergoterapiforbund, Landsforeningen for 

slagrammede, Norsk Helsenett, forskere fra NTNU, Intro International, SINTEF og Nasjonalt 

senter for e-helseforskning.  

 

Hovedbudskapet i tilbakemeldingene er37: 

• Bruk tid på å jobbe med forankring hos fastlegene. Det handler om kulturutvikling, ikke 

bare en teknologisk oppfinnelse som skal inn i bruk og denne type endring tar tid.  

• Hjemmetjenestens behov for tettere kommunikasjon opp mot fastlegen er viktig å 

ivareta.  

• Personer med kroniske sykdommer bruker sannsynligvis mindre ressurser enn det er 

behov for. Vær oppmerksom på at ved økt tilgjengelighet vil også forbruket kunne økes.  

• Eldre og de med kronisk sykdom svinger i helsetilstand og behov for tjenester og 

oppfølgingen må tilpasses individuelt. Vær bevisst på Hawthorne effekt; at deltakerne 

endrer atferd fordi de er med i studiet. 

• Det vi gjør må være evidensbasert. Det finnes ingen evidens på hvor ofte det er 

nødvendig å kontrollere pasienter.  Kontrollene må være sjeldne nok til at pasienten 

tenker at ansvaret fortsatt er mitt. 

• Har tro på å knytte ny satsing til primærhelseteam hvor fastlege og sykepleier er sammen 

om oppfølging. Ta vare på verdiene i pasient- lege forholdet i allmennpraksis. 

                                                             
36 Referat fra WS 22/8-17, SINTEF 
37 Referat fra WS 31/8-17 Sintef, referat fra møte med fag og brukerorganisasjoner 7/9-17, referat fra møte med Nasjonalt senter for e-
helseforskning 4/9-17 
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• De fleste kronisk syke har flere sykdommer, i snitt 3,6 diagnoser. For å opprettholde 

kompetanse hos fastlegen og i kommunens helse og omsorgstjeneste er det viktig å satse 

på samarbeid og støtte fra spesialisthelsetjenesten.  

• Behov for digital dialog for bruker/pasient og mellom tjenestene. 

• Relevante målgrupper for avstandsoppfølging er multisyke personer som har et 

høyfrekvent bruk av helsetjenester.  

• Stol på at fastlegen og hjemmetjenesten vet hvem som vil ha nytte av dette, i samråd 

med pasienten/bruker. 

• Må være et uttalt mål å utsette bruk av fremtidige helsetjenester og redusere ytterligere 

bruk. I større grad å fokusere på egenmestring hos bruker. 

• Vurder også bruken av forebyggende tjenester, det er trygghetsskapende bare å snakke 

med noen.  

• Hvordan måle effekt er vanskelig. Bruk av kontrollgruppe krever utprøving av et 

tydeligere tiltak. 

• Prosjektet bør videreføres som et innovasjonsprosjekt. 

• Tiltaket antas å gi stor samfunnsnytte fordi det kan bidra til reduksjon i uforutsette 

hendelser.  

• Klargjøre nytteverdi av avstandsoppfølging for aktørene og hvilken kontekst som kreves 

for at tiltaket skal virke etter sin hensikt. 

 

6.1.2 Forskningsbasert kunnskap  

Her følger en kort oppsummering av innsikten litteraturen har gitt oss, som legger grunnlag for 

hvordan vi rigger ny utprøving. 

Prosjektet har i prosessen med å utforme forslag til ny utprøving innhentet forskningsbasert 

kunnskap og litteratur om avstandsoppfølging fra flere kilder. De viktigste kildene har vært:  

• Foreløpige resultater fra dagens utprøving 

• Systematisk litteraturstudie gjennomført av forskningspartner for utprøvingen 

• Et bredt utvalg litteratur som prosjektet har mottatt fra ulike interessenter  

• Erfaringsrapporter og strategier fra andre relevante land.   

Disse har gitt innsikt på utprøvingens tre målområder: 

• Kunnskap om effekter på helsetilstand 

• Kunnskap om effekter på brukeropplevelse 

• Kunnskap om kostnadseffekter 
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 Kunnskap om effekter på helsetilstand 

Her har vi tatt utgangspunkt i den overnevnte delingen av helsebegrepet i tre komponenter - 

fysisk, psykisk og sosial helse. 

Fysisk helse:  

Fysisk helse kan uttrykkes ved hjelp av funksjonsvariabler eller ved pasientens biometriske 

(kliniske) verdier. Måling av kliniske effekter krever en randomisert, kontrollert studie og dette 

gjøres ikke i dagens utprøving. Helsedirektoratet har blitt utfordret på nettopp dette, og om vi 

fanger opp eventuelle kliniske slagsider (sykelighet og dødelighet) ved tiltaket. I 

kunnskapsinnhentingen har vi derfor sett særlig på studier som har undersøkt denne type 

effekter.  

Antall studier om avstandsoppfølging har etter hvert blitt mange, men overføringen av kunnskap 

fra en utprøving til en annen er fortsatt utfordrende. Det er gjennomgående at konteksten – 

tildeling, oppfølging, organisering av tiltaket – spiller en sentral rolle for de effektene 

utprøvingen genererer. Kompetanse hos helsepersonell som følger opp, samspill mellom 

sykepleier og lege i de tilfeller hvor sykepleier følger opp, at pasienten ikke i for stor grad 

opplever å bli overlatt til seg selv trekkes frem som viktige suksessfaktorer i oppfølgingen.  

Basert på et bredt utvalg av litteratur, kan vi ikke se at det er grunn til bekymring for kliniske 

slagsider ved avstandsoppfølging, så lenge tiltaket utformes og iverksettes med tilstrekkelig 

oppmerksomhet på å unngå dette.  Vi vil også følge med på evt. ny litteratur på området 

parallelt med en ny utprøving. 

Det er imidlertid heller ingen grunn til å tro at pasientene blir nevneverdig bedre i absolutt 

forstand, da dette er pasienter med kroniske sykdommer som må forventes å gjennomgå 

forverring over tid.  Det kan se ut som avstandsoppfølging kan være med å bidra til mer stabil 

helsetilstand for noen grupper, med sterkest funn knyttet til forbedring av biometriske verdier 

for personer med diabetes type 2 (T2DM) og en positiv trend i litteraturen for brukere med 

hjertesvikt38 39, både når det gjelder mortalitet40 41 42og sykelighet43 44. For andre 

diagnosegrupper er det vanskelig å finne fremtredende og klare resultater. KOLS og astma gir 

ikke like entydige positive gevinster i samme grad39 43 45. KOLS peker seg ut som en diagnose der 

utfallet på effekter spriker. 

 

                                                             
38 Kirchoff, SAR. Effect, Barriers and facilitators of telehealth implementation for chronic disease patients. A literature review. 
Litteraturstudie utført på oppdrag av Helsedirektoratet, februar; 2017. 
39 Telehealth Interventions to Support Self-Management of Diabetes, Heart Failure, Asthma, Chronic Pulmonary Disease and Cancer (2017) 
Systematisk litteraturoversikt 
40 Effects of Home Telemonitoring Interventions on Patients With Chronic Heart Failure (2015) 
41 Remote Monitoring of Patients With Heart Failure: An Overview of Systematic Reviews (2017) 
42 Effects of a telemonitoring-facilitated collaboration between general practitioner and heart failure clinics on mortality and 
rehospitalizationrates in severe heart failure (2012) 
43 Telehealth - the effects on clinical outcomes cost effectiveness and patient experience: a systematic review of the literature (2012) 
44 Supported Telemonitoring and Glycemic Control in People with Type 2 Diabetes (2016) 
45 Tele-assistance in chronic respiratory failure patients (2009) 
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Diskusjonen i litteraturen løfter frem at pasienter med lav innsikt i sin sykdom og 

sykdomsmestringsteknikker er grupper som trolig kan oppnå god klinisk effekt, for eksempel ny-

diagnostiserte diabetespasienter og nylig utskrevne hjertesviktpasienter. Ser man også på 

forbruk av helsetjenester som en indikasjon på klinisk helsetilstand peker disse gruppene seg ut.  

 

Fysisk helse kan også måles i funksjonsvariabler, men vi finner få studier hvor dette er sett på 

som et effektmål i seg selv. Én av de gjennomgåtte artiklene har målt funksjonsevne i en 

enkeltstudie hvor målgruppen var hjertesviktpasienter og finner at intervensjonsgruppen hadde 

høyere fysisk funksjonsskår både ved 12 og 24 måneder. En del studier måler dog helserelatert 

livskvalitet, hvor funksjonsvariabler inngår som en eller flere variabler sammen med variabler for 

blant annet angst/depresjon. Dette omtales under psykisk helse. 

Psykisk helse:  

Effekter på psykisk helse er kun omtalt i et fåtall av studiene, men variabler for både fysisk og 

psykisk helse inngår i standardiserte målinger av livskvalitet. Dette er inkludert i en del studier, 

hovedsakelig utført ved hjelp av EQ-5D og SF-36 skjemaer38. Det kan sjelden konkluderes med 

hverken bedret livskvalitet46 47 48, ut fra depresjonsscore49  eller angstscore49, eller tegn til 

forverring av livskvalitet. Én systematisk oversikt peker på tre studier som viser bedring i 

livskvalitet41, men disse tre er ikke nok til at den systematiske oversikten konkluderer positivt på 

effekt på livskvalitet. 

Den systematiske oversikten til Gregersen et al. (2016), og det Danske TeleCare Nord-prosjektet 

(Udsen, 2015) kommer begge frem til at pasienter med alvorlige pusteproblemer enklere vil 

oppleve forbedret livskvalitet ved hjelp av teknologien. Det er også et gjennomgående tema 

innen litteraturen at begge pasientgruppene (intervensjon og kontroll) vil opplevde redusert 

livskvalitet i løpet av studieperioden, men at intervensjonsgruppen ofte opplever en mindre 

reduksjon som følge av teknologien.38  

Studien som følger dagens utprøving50 måler helserelatert livskvalitet ved hjelp av EQ-5D, men 

har foreløpig for lav svarprosent for å konkludere om endring51. Utvalget viser store forskjeller i 

helserelatert livskvalitet hos brukerne mellom pilotprosjektene i kommunene, og små forskjeller 

i henhold til diagnosegruppe. Endringer vil følges opp ved en ny måling etter brukers deltagelse i 

10 måneder og fremkommer i neste delrapport.  

Sosial helse: 

Det er få studier som har sett på effekten av avstandsoppfølging på sosial helse. Samtidig henger 

dette tett sammen med psykisk helse og brukeropplevelse. Dagens utprøving forsøker å omfatte 

                                                             
46 Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Hospitalizations in Ambulatory Patients With Chronic Heart Failure (2011) 
47 Telehealthcare for chronic obstructive pulmonary disease (2012) (Metaanalyse) 
48 
 A Comprehensive Care Management Program to Prevent Chronic Obstructive Pulmonary Disease Hospitalizations (2016) 
49 Self-Management Support Using a Digital Health System Compared with Usual Care for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017) 
50 Intro International, Designit, Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Astandsoppfølging. Rapportering av foreløpige målinger. Følgeforskning 
på oppdrag av Helsedirektoratet, 15.9.2017. 
51 det var 485 aktive brukere registrert per 1.6.2017.  
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denne variabelen ved å inkludere en påstand om hvorvidt bruker deltar mer i sosiale aktiviteter 

enn før. Over halvparten (n=69) oppfatter ikke dette spørsmålet som relevant (37), cirka en 

tredjedel (20) er uenig og 12 er enige i utsagnet50. Dette kan indikere at brukerne ikke knytter 

avstandsoppfølging til sosial helse/uhelse. Det forventes flere svar også på dette spørreskjemaet 

i neste delrapport fra Intro International.  

 

 Kunnskap om effekter på brukeropplevelse 

Som i mange andre studier, antyder den første delrapporten fra Intro International at brukerne i 

dagens utprøving opplever økt trygghet og økt kontroll over egen helsesituasjon med 

avstandsoppfølging52. Flertallet (55 av n=79) rapporterer at de i større eller mye større grad enn 

før har kontroll over sin helsesituasjon og at de de i større, eller mye større grad enn før, 

opplever at avstandsoppfølgning gir trygghet (54 av n= 79). 

Både litteraturen som understøtter den skotske og den danske nasjonale anbefalingen, viser til 

økt grad av egenmestring og atferdsendring. United4health53, med over 10 000 brukere, kan vise 

til «high levels of patient satifaction across all three conditions». Det danske TeleCare Nord-

prosjektet har i avslutningsrapporten konkludert med:  

Forskningen i de patientnære effekter viser, at patienterne oplever en klar positiv effekt med 

telemedicin. 61,7 procent oplever øget kontrol med sygdommen og 71,7 procent oplever øget 

tryghed og mestring af egen sygdom. 50 procent oplever øget opmærksomhed på egne 

symptomer og på at reagere på sygdomsforværring. 26,7 procent af patienterne oplever øget 

frihedFeil! Bokmerke er ikke definert.. 

Blant de 20 artiklene og studiene som er særlig vurdert er effekter på brukeropplevelse kun 

omtalt i et fåtall (5) av studiene. Én systematisk oversikt peker på at pasienterfaringene var 

særlig positive ved hjertesvikt og hypertensjon, men at pasienter generelt syntes tilfreds med 

telehelse; «pasienttilfredshet er imidlertid avhengig av mange faktorer; grad av opplæring og 

innsikt i bruken av teknologien, blir kontakt med helsepersonell bedre eller mer fjern, om 

teknologien er til pasienten eller personellets fordel».  

 

Teknologisk motstand hos brukere av tjenesten og brukertilfredshet blant helsepersonell er også 

tema som omtales.  

 

                                                             
52 Forskerne beskriver i rapporten at ordet «oversikt» (over egen helsesituasjon) ble forsøkt brukt i studien, men at dette ble oppfattet som 
diffust. En persons oppfattelse av kontroll over egen helsesituasjon, henger ikke nødvendigvis sammen med faktisk økt kontroll, som kan 
uttrykkes via mer stabile biometriske verdier eller unngåtte forverrelser. Egenoppfattet kontroll bør derfor sees i sammenheng med 
resultatene som fremkommer av målingene som utføres over tid. 
53 A National Service Model for Home and Mobile Health Monitoring. Skottish Centre for Telehealth & Telecare. November 2016 
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 Kunnskap om kostnadseffekter  

Når det gjelder samlede kostnadseffekter, henholdsvis gevinster, kostnader og netto 

kostnadsendringer, konkluderer Intro Internationals litteraturstudie38 med at:  

 

i. Litteratur rundt gevinstene av avstandsteknologi er allsidig og lite konkluderende.  
ii. Reduksjon i antall liggedøgn, innleggelser og polikliniske konsultasjoner er den mest 

fremtredende effekten av avstandsoppfølging innen litteraturen  
iii. Forskningen knyttet til kostnader blir av artikkelforfattere ofte omtalt som mangelfull  

De oppsummerer videre med at litteraturen indikerer at skreddersøm av telemedisinske 

løsninger til den populasjonen i målgruppene som er tyngst belastet med sin sykdom synes å gi 

de mest kostnadseffektive tiltakene.  Videre syntes litteraturen å vise at små studier kan vise til 

positive økonomiske resultater, mens slike resultater er mindre vanlig i større RCT-studier.  

Intro International peker blant annet til det danske TeleCare Nord-prosjektet54 for konkrete tall. 

Dette prosjektet vurderes som den utprøving som kanskje har størst overføringsverdi til norske 

forhold og vi har dypdykket i dette. Kort oppsummert laget prosjektet en første kost/nytte-

analyse for tiltaket, hvor beregningene tok utgangspunkt i prosjektets opprinnelige innretning, 

dvs. at et telemedisinsk tilbud ble gitt til alle pasienter med KOLS.  Analysen viste en negativ 

netto nåverdi av tiltaket på nasjonalt nivå, med -28 millioner DK gitt en beregningshorisont på 

fem år.  

I sitt videre arbeid med samfunnsøkonomisk analyse har prosjektet sett på netto 

kostnadsvirkninger av å spisse tilbudet mot en smalere målgruppe; til borgere med svær KOL 

(GOLD 3). Med denne spissingen av målgruppen viser kost/nytteanalysen en positiv netto 

nåverdi av tiltaket på nasjonalt nivå på 483 millioner DK etter fem år, og en årlig nettobesparelse 

på 202 millioner DK.  

Det er verdt å bemerke at prosjektet selv understreker at tallene er basert på foreløpige data og 

erfaringer og at det fortsatt er betydelig usikkerhet i tallene. Det er laget usikkerhetsanalyser til 

kost/nytte-analysene med et betydelig usikkerhetsspenn, +/360 %. Prosjektet peker eksplisitt på 

to forhold som bidrar til særlig høy usikkerhet rundt målingene av endringer i antall og 

kostnadsnivå på innleggelser:  

• En vesentlig del av det observerte effektpotensialet knytter seg til relativt få 

observasjoner 

• Manglende innsikt i effekter på lang sikt 

Det fremgår av rapporten om business case basert på Telecare Nord at hele 73 % av det totale 
gevinstpotensialet ved tiltaket knytter seg til kostnadsbesparelser ved innleggelser. For gruppen 
som ble undersøkt i Telecare Nord var utgangsnivået for antallet innleggelser per år per person i 
spennet 0,25 – 0,74 (nivået i nullpunkt, før intervensjon). I gjennomsnitt altså ikke mer enn ca. 
                                                             
54 https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-med-KOL/Om-udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-med-
KOL/Oekonomien-i-telemedicin 
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én innleggelse annethvert år. Å påvise signifikante endringer i en slik variabel i utprøving krever 
en stor gruppe og/eller målinger over lenger tid enn ett år og for å få nok observasjoner til å 
påvise at endringer ikke skyldes tilfeldig variasjon. Størrelsen og lengden på den danske 
utprøvingen ser ikke ut til å gi grunnlag for  signifikante endringer verken i antall eller 
kostnadsnivå på innleggelser. Når nettopp antall og kostnadsnivå på innleggelser er én av få 
variabler som driver gevinstene i den samfunnsøkonomiske analysen, er det grunn til å bruke 
disse resultatene med stor varsomhet55.  
 

I Skottlands tilnærming til avstandsoppfølging er det også gjort vurderinger av mulige 

kostnadsbesparelser. I sin strategi53 og anbefaling for implementering av avstandsoppfølging står 

avslutningsvis: 

Firm conclusions that can be drawn from the evidence are that HMHM has the ability to be 
beneficial for citizens and that it can be a cost-effective means of delivering these benefits. 
However, cost-effectiveness depends greatly on how the HMHM activity is implemented. This 
includes choices about the technology used and the design of services.  
 
Det refereres videre til resultater fra den britiske studien «The Whole System Demonstrator 

Programme» der ett av syv punkter som er trukket frem handler om betydningen av lav-kost-

løsninger for å lykkes med å oppnå kostnadsreduksjoner per pasient. Studien viste til gode 

resultater på gevinstsiden, blant annet i form av kostnadsreduksjoner knyttet til lavere 

helsetjenesteforbruk, men at studien ikke kunne vise til tilsvarende gode resultater når det gjaldt 

kostnadseffektivitet (netto nytte). Dette forklares blant annet med manglende oppmerksomhet 

på kostnadsvariabler; for dyrt utstyr og teknologi og manglende evne til å endre 

arbeidsprosesser i form av å avvikle noe arbeidsinnsats parallelt med at økt arbeidsinnsats 

kommer i nye former. 

Den skotske strategien peker på to kriterier i målretting av avstandsoppfølging for å oppnå 

kostnadseffektivitet:  

• Påviselige tidsbesparende fordeler på kort sikt (reduserte kontakter og reiser) 

• Grupper og tilstander hvor avstandsoppfølging virker etterspørselsreduserende (bedre 

tilgang til rettidig omsorg, overholdelse av behandlinger og langsiktig tilstandskontroll) 

Blant de 20 artiklene og studiene som er særlig vurdert56 er effekter på kostnader omtalt i 5 

studier, mens tilsammen 14 av studiene omtaler kostnader indirekte, i form av å belyse effekter 

på forbruk av helsetjenester. Av de fem studiene som omtaler kostnader konkluderer fire57 42 45 58 

                                                             
55 Les mer om analysen av Telecare Nord i vedlegg. 

 
56 Se vedlegg for liste over artikler og studier, samt vurderingene av disse. 
57 A meta-analysis of ”hospital in the home” (2012) 
58 Effect of telehealth on use of secondary care and mortality: findings from the Whole System Demonstrator cluster randomised trial 
(2012) 
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med lavere kostnader, én43 finner ikke grunnlag for å påstå endringer i kostnadsnivå. Tre av de 

fire som finner kostnadsreduksjoner oppgir kostnadsbesparelser i form av tallstørrelser:  

• Behandlingskostnader for intervensjonsgruppe 73,5 % av kontrollgruppe57  

• Kostnad per pasient i intervensjonsgruppe under 50 % av kostnaden i 

kontrollgruppe45Feil! Bokmerke er ikke definert. 

• Kostnad per pasient i intervensjonsgruppe 188 GBP lavere enn i kontrollgruppe58Feil! B

okmerke er ikke definert. 

Utover disse tallstørrelsene er det effekter på forbruk av helsetjenester som belyses i studiene. 

Typen helsetjenesteforbruk det ser ut til å kunne oppstå reduksjon for er innleggelser og akutte 

henvendelser. Det ser ut til å være best dokumentasjon av reduksjon i helsetjenesteforbruk 

knyttet til hjertesvikt; fem av de 14 studiene som omtaler effekter på helsetjenesteforbruk peker 

på reduksjon i forbruk. Når det gjelder KOLS varierer resultatene noe mer; tre studier peker på 

redusert forbruk, én studie peker på økt forbruk, mens én er nøytral. Når det gjelder diabetes er 

effekter på forbruk av helsetjenester lite omtalt i utvalget på de 20 artiklene.  

Én av de 20 artiklene prosjektet har mottatt peker på økt forbruk av helsetjenester for flere av 
gruppene59. Artikkelen avviker i målgruppe og tiltak og er derfor ikke direkte relevant for 
vurdering av innretning på avstandsoppfølging, men har likevel et budskap som er relevant for 
vurderingene. Artikkelen peker på at nye kanaler inn til, og økt kontakt med helsetjenesten i seg 
selv kan bidra til å generere en økt etterspørsel etter tjenester. Gitt at den totale kapasiteten er 
knapp, kan dette ubevisst fortrenge annen aktivitet, uten at den nye aktiviteten nødvendigvis gir 
større nytte enn den aktiviteten som fortrenges. Prosjektet har også blitt oppmerksom på en 
annen nyere studie som peker på tilsvarende forholdet knyttet til e-konsultasjon60. Budskapet i 
disse to artiklene understreker et viktig poeng, som særlig fremheves i Skottlands strategi for 
avstandsoppfølging, nemlig viktigheten av kostnadsfokus ved introduksjon av 
avstandsoppfølging som tjeneste. Og da ikke bare de synlige prosjekt og tiltakskostnadene, men 
også alternativkostnaden ved eventuell faktisk økt innsats overfor utvalgte pasientgrupper, på 
bekostning av innsats overfor andre.  
 

6.2 Effektmåling av ny utprøving 

Evalueringen må sees i sammenheng med primærhelseteam og tilhørende evalueringsoppdrag. I 

kravspesifikasjonen er det åpnet for at forskningspartner kan utvide forskningsoppdraget slik at 

det også omfatter avstandsoppfølging, men det antas at dette ikke vil dekke hele vårt behov. Vi 

skal i tillegg følge de pasienter som har fastleger som ikke er en del av primærhelseteam-

prosjektet og som vil få oppfølging av lege i ordinær praksis med responstjeneste i kommunen. 

For å dekke denne dimensjonen og sikre at målkravene for avstandsoppfølging dekkes, vil det 

utlyses et eget evalueringsoppdrag til denne utprøvingen. Det er derfor skissert at det må åpnes 

                                                             
59 Association of Online Patient Access to Clinicians and Medical Records With Use of Clinical Services (2012) 
60 The Impact of E-Visits on Visit Frequencies and Patient Health: Evidence from Primary Care (2017) 
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for samarbeid og deling av data mellom evaluatorene der hvor det er mulig (vil avhenge av 

databehandlingsavtaler, samtykke mm.).  

6.2.1 Hva skal måles? 

Effektene som skal måles i ny utprøving styres av effektmålene og bunnkravene som er definert i 

kapittel 2.4. I tillegg til effekter som påvirker måloppnåelsen ønsker vi å følge med på et sett andre 

effekter for å kontrollere for uønsket effekt av tiltaket. Disse er definert som bunnkrav.  

Effektmål og bunnkrav for ny utprøving er definert slik:   

  

6.2.2 Hvordan måle? 

Neste tabell viser sammenheng mellom målkravene, hvilke variabler som er drivere for endring 

(beskrevet under «målt som») og foreslått metode for hvordan dette kan måles. Det vil være 

behov for både kvalitative og kvantitative kartlegginger for å kunne belyse effektmålene. I tabellen 

er det lagt inn en merknad med kort forklaring på de metodiske forslagene som er lagt inn i 

tabellen og som utbroderes videre under tabellen. Mulige metodevalg vil undersøkes videre når 

innretning på prosjektet er bestemt og det skal utarbeides kravspesifikasjon til anskaffelse av 

evalueringspartner. Endelig metode utarbeides i samarbeid med valgt evalueringspartner og etter 

innspill fra interessenter. 

Til høyre i tabellen er det satt et kriterium for bredding for hvert enkelt resultatmål. Dette 

innebærer at disse kravene må være oppfylt for at det skal kunne gis anbefalinger om 

avstandsoppfølging nasjonalt.  
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 Effektmål 1: Bedre fysisk og mental helse  

Dette effektmålet tar utgangspunkt i den tidligere beskrevne tredelingen av helse, i fysisk, 

psykisk og sosial helse. Slik tabellen viser, kan fysisk helse deles inn i klinisk helse med tanke på 

sykdom og død eller funksjonsnivå. Tiltaket har ikke som mål å forbedre klinisk målt helsetilstand 

og det legges ikke opp til måling av klinisk helseeffekter i utprøvingen. Her legges litteraturen til 

grunn og den gir et godt nok grunnlag til å anta at det ikke vil oppstå negative utfall på klinisk 

helsetilstand. Det vil også bli fulgt med på ny forskning og litteratur på dette området i løpet av 

den kommende utprøvingen.  

God psykisk helse er innledningsvis beskrevet som velbefinnende, mestring, realisering av evner 

og mål. I tiltaket måles dette som grad av angst/uro og depresjon (motsatt fall; opplevd 

trygghet). 

Det vurderes at dersom tiltaket oppnår samlet forbedring i helsetilstand målt gjennom 

funksjonsvariabler for fysisk helse og selvrapportert psykisk helse, er dette tilstrekkelig 

måloppnåelse for å anbefale bredding av tiltaket. Det vil si at pasientene som er i målgruppen 

for dette tiltaket ikke vil bli bedre i absolutt forstand, da de har en degenererende sykdom, men 

relativ til normal sykdomsutvikling/ sammenlignet med andre som mottar standard oppfølging.  

I dagens utprøving dekkes fysisk og psykisk effekt i en standardisert måling av helserelatert 

livskvalitet via bruk av spørreskjemaet EQ-5D. Her inngår variabler for både fysisk og psykisk 

helse, og pasienten skal selv vurdere sin egen helse ut ifra de fem variablene gange, stell, 

utføring av daglige gjøremål, smerte/ubehag og angst/depresjon. Psykisk og fysisk effekt 

kontrolleres også for i den kvalitative undersøkelsen. Her er det spørsmål med ulik vinkling om 

trygghet, innsikt i og følelse av kontroll over egen helsetilstand samt spørsmål om aktivitetsnivå, 

søvn og spisevaner. Til sammen anses dette som en tilstrekkelig dekning av psykisk og fysisk 

helse, og vi regner med å se effekt av dagens utprøving her. 

Det har kommet innspill på at EQ-5D ikke er sensitivt nok og ikke fanger opp endringer før de er 

relativt store. Det må vurderes om en annen standardisert metode for å måle helserelatert 

livskvalitet skal benyttes, eller om man skal supplere med egne tester for funksjonsevne og 

psykisk helse hver for seg. I innspillsrunden ble en enkel fire meters gangtest løftet frem som et 

alternativ for å teste fysisk funksjon. Dette er en enkel test som kan utføres på legekontoret og  

verdt å undersøke nærmere.  

Etter definisjonen som er lagt til grunn er sosial helse den tredjefaktor som utgjør en persons 

helsetilstand. Denne effekten oppfattes ikke som direkte relevant effekt av avstandsoppfølging, 

men skal følges med på som et bunnkrav om stabil sosial helse for avstandsoppfulgte. Dette kan 

kontrolleres for ved f. eks. å måle ensomhet.  

 Effektmål 2: bedre pasientopplevelse for avstandsoppfulgte 
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Bedre pasientopplevelse uttrykkes gjennom variablene medvirkning, tilgjengelighet på tjenesten 

og imøtekommenhet. Dette målkravet måles best via brukerundersøkelser med spørsmål som 

belyser disse variablene fra ulike vinkler. Brukerundersøkelser kan ta mange former, 

spørreundersøkelser, intervju, fokusgruppeintervju mm. Dette må vurderes nærmere med 

evaluator når den tid kommer. 

Det helt sentrale er å se pasientopplevelsen i sammenheng med hvilken tjeneste de faktisk 

mottar, i form av tilgjengelighet (åpningstid på responstjenesten) oppfølging (type respons 

mm.). I litteraturen ser vi at dette (konteksten) er helt avgjørende for resultatene i slike studier. I 

det pågående prosjektet varierer tjenesten som tilbys i de fire kommunene på disse punktene, i 

tillegg til at et av prosjektene benytter en privat tjenestetilbyder. Disse faktorene er interessante 

å kontrollere for, og det er ønskelig å se sammenhenger mellom brukertilfredshet og innretning 

på tjenesten i neste delrapport (avhengig av tilstrekkelig volum). Denne variasjonen i innretning 

prøver vi å minimere i ny utprøving for å få et bredere grunnlag for å si noe om samlet effekt, 

men hvorvidt dette er praktisk mulig, vil vi først se litt lengre ut i forløpet.  

I forskernes uformelle samtale med brukere av tjenesten er det avdekket flere interessante 

variabler en må være oppmerksom på i ny utprøving, og som det ikke kontrolleres for i dagens 

studie. Den ene er betydningen av pasientens relasjon til fastlegen; brukere som hadde et aktivt 

og godt forhold til fastlegen sin var ikke bekymret for at tilbudet om avstandsoppfølging skulle 

avsluttes etter utprøvingsperioden. Brukere som ikke hadde et aktivt forhold til fastlegen, men 

som hadde fått en god relasjon til helsepersonellet i responstjenesten, var bekymret for at 

tilbudet skulle avsluttes. Opplevd nytteverdi av tjenesten kan på denne måten avhenge av 

pasientens relasjon til fastlegen.  

Den andre variabelen vil falle inn under det vi her har definert som imøtekommenhet; hvorvidt 

de som responderer blir oppfattet som blid, hyggelig og hjelpsom. Dette kunne brukerne i 

dagens utprøving snakke lenge om, og det var tydelig at dette gjorde utslag på 

pasientopplevelsen. En vekting av variablene medvirkning, tilgjengelighet på tjenesten og 

imøtekommenhet må kanskje vurderes.  

Målkravet er bedre pasientopplevelse av tjenesten og tiltaket har ikke mål om å skulle gi bedret 

opplevelse blant helsepersonell (herunder fastleger, helsepersonell i oppfølgingstjenesten og i 

kommunal helse- og omsorg for øvrig). Men helsepersonell som skal ta i bruk og bredde tiltaket 

bør være motiverte og positive til tiltaket, og i det minste ikke oppleve at tiltaket forverrer deres 

arbeidshverdag. Bunnkravet er at deres opplevelse skal være stabil, og måles som tilfredshet i 

oppfølging av avstandsoppfulgte og tilfredshet med tiltaket som helhet. Dette må følges med på 

via spørreundersøkelse og/eller intervju med helsepersonell etter at avstandsoppfølging har 

vært i bruk en periode.  
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 Effektmål 3: lavere kostnad for helsetjenesten 

Det skal gjøres analyser av kostnader i helsetjenesten over tiltakets levetid. Det betyr at 

investeringskostnader forbundet med realisering av tiltaket, samt endringer i løpende kostnader 

i helsetjenesten som følge av tiltaket, skal evalueres. Evalueringene skal gi grunnlag for å vurdere 

om den samlede kostnaden i helsetjenesten går ned. Når vi her sier «går ned» menes en relativ 

nedgang, altså en dempet vekst i samlede kostnader i tjenesten. 

Investeringskostnader vil i hovedsak dreie seg om eventuelle innkjøpskostnader til utstyr og 

teknologi, opplæring av personell og etableringskostnader for responstjenester. Det forventes at 

endringer i løpende kostnader i helsetjenesten vil komme som følge av endringer i 

helsetjenesteforbruk, enten i form av at omfanget av tjenester som brukes endres, eller at prisen 

(innsatsen som ytes per aktivitet) endres. Både volum og prisvariabler må evalueres. Endringer 

forventes å komme i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenester. I 

tillegg kan det komme endringer i folketrygdens ordninger, for eksempel knyttet til endringer i 

medikamentbruk og pasientreiser som dekkes av frikortordningene.  

Variabler som i dag antas å ville være særlig sentrale å evaluere er omfanget av innsatsen i den 

løpende avstandsoppfølgingen og endringer i pris og volum på sykehusinnleggelser og 

polikliniske konsultasjoner. Dette fordi målet om dempet vekst i helsetjenestekostnader og den 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten i tiltaket i sin helhet i stor grad avhenger av retning og 

utslaget på disse effektene. Det er i denne forbindelse relevant å peke på utfordringene som 

ligger i å fremskaffe valide målinger av nettopp disse variablene, gitt de rammer for en videre 

utprøving.  

Kostnadsdrivere 

Det er et resultatmål i utprøvingen å etterstrebe en så lav kostnad som mulig for denne 

tjenesten. Her ligger det mange avhengigheter i selve utførelsen av tjenesten , blant annet en 

kontinuerlig vurdering av pasientens helhetlige behov og en avslutning av tjenesten der hvor det 

ikke lenger er behov.  

Innkjøp av utstyr er en annen kostnadsdriver i prosjekt. Det anbefales at i prosjektets 

gjennomføring at utstyr skal  leveres av tjenesten.  I en eventuell bredding av tjenesten kan det  

åpnes opp for «bring your own device», slik det anbefales i Skottland, for å holde kostnadene 

nede. Dette området ansees å være for umodent til å satse på nå, men det er naturlig å anta at 

det vil skje en utvikling på dette feltet i løpet av utprøvingsperioden.  

Fremtidig litteratur 

Jamfør det som er beskrevet tidligere i dette kapitlet, spriker litteraturen på samfunnsøkonomisk 

analyse fra prosjekt til prosjekt og er svært sensitiv for innretningen på prosjektet og konteksten 

det rigges i. Det prosjektet som antas å ligge norske forhold nærmest er det danske TeleCare 

Nord som opererer med en stor usikkerhetsmargin på sin økonomiske analyse. Nå ruller 

Danmark dette ut som en tjeneste til personer med KOLS i flere regioner og starter samtidig en 

tilsvarende utprøving med pasienter med hjertesvikt som målgruppe. I løpet av prosjektperioden 
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kan det komme flere resultater herfra som er relevante for den samfunnsøkonomiske analysen. 

Det er også relevant å følge med på utviklingen i Skottland hvor det også er gitt nasjonale 

anbefalinger.  

 

Registerdata 

Noen av dataene som benyttes i analysen kan hentes fra nasjonale registre som Norsk 

pasientregisteret, HELFO, IPLOS m.m. Det er usikkert om det nye kommunale pasient- og 

brukerregisteret (KPR) vil komme på plass i løpet av utprøvingsperioden. Det må arbeides inn 

mot leverandørene av pasientjournalene for å få på plass en metode for uttak av data fra 

kommunal pasientjournal. I dag er dette en tungvint og manuell øvelse som ligger på 

prosjektlederne i kommunen. Fra og med mai 2018 trer den nye personvernlovgivningen i kraft 

som blant annet er ment å gi bedre tilgang på data til forskning. Slike nasjonale tiltak kan ha 

innvirkning på tilgang til gode data for en samfunnsøkonomisk analyse. 

 

6.2.3 Vurdering av kliniske effekter og bruk av RCT  

 

Avstandsoppfølging er et tiltak i en sektor som preges av medisinsk forskning hvor bruk av 

randomiserte kontrollstudie studier regnes som gullstandarden for undersøkelse av klinisk effekt 

av en bestemt behandling (terapi, medikament, ol.). I en artikkel i International Journal of 

Integrated Care peker fem EU-studier på at man må bort fra denne tankegangen hva gjelder 

forskning på «integrated care» (en term som også kan omfatte avstandsoppfølging) 61. De peker 

på at høy kompleksitet i tiltakene gjør at resultatene blir differensierte og nyanserte på samme 

tid, noe som krever andre dokumentasjons- og beslutningsprosesser enn annen medisinsk 

forskning. Det er gjerne summen av mange tiltak som utgjør en forskjell og som gir effekt. 

Vurderingen som ble gjort i forkant av dagens prosjekt er at måling av kliniske effekter med 

tilhørende krav til forskningsmetodikk ikke egner seg for dette tiltaket: metoden vil legge 

begrensninger på innovasjons- og tjenesteutviklingselementene i prosjektet og være for 

omfattende for dette prosjektets omfang.  

Dette støttes av erfaringene fra The Whole system Demonstrator programme (beskrevet i 

6.1.2.3) som forsøkte å gjennomføre et RCT-studie på avstandsoppfølging. Resultatene viser at 

prosjektet ikke var kostnadseffektivt, og i ettertid har forskerne i økende grad akseptert at dette 

skyldes flere faktorer, blant annet bruk av RCT som studiemetode. Metoden påførte prosjektet 

begrensninger når det kom til pasientutvelgelse, og liten mulighet for tilpasning til den enkeltes 

behov innvirket på pasientenes frihetsfølelse, som ga utslag i lav pasienttilfredshet. Dette styrker 

den vurderingen som ble gjort i forkant av dagens utprøving. 

                                                             
61 Rutten-van Mölken, M., (2017). Common Challenges Faced in EU-funded Projects on Integrated Care for Vulnerable Persons. 
International Journal of Integrated Care. 17(2), p.17. DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.3104  

http://doi.org/10.5334/ijic.3104
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Likevel er man i det pågående prosjektet møtt med en bekymring for at man ikke undersøker 

kliniske slagsider av tiltaket. Kliniske slagsider er undersøkt nærmere i kunnskaps- og 

erfaringsinnhentingen til ny utprøving og redegjort for i 6.1.2.1. Når vi kan støtte oss på litteratur 

hva gjelder kliniske slagsider, forsvinner merverdien i kostnaden av å rigge et studie som ser på 

klinisk effekt. Den tidligere vurderingen står derfor ved lag; det anses ikke som hensiktsmessig å 

rigge en studie som undersøker klinisk effekt med de metodiske krav dette medfører. 

Erfaringene vi har gjort oss i prosessen tilsier at når interessenter/kritikere får mer kunnskap om 

og forståelse av tiltaket, blir denne vurderingen imøtesett. 

Vurderingen begrunnes ytterligere i:  

• Intervensjonen er ikke ensartet. For å ivareta målsettingene i Primærhelsemeldingen og 

Omsorg2020, skal tjenesten tilpasses den enkelte pasients behov, målsetting og ønsker. 

Dette innebærer et noe ulikt innhold i oppfølging, kontaktfrekvens, type målinger m.m. m.m. 

som ikke fordrer et rigid inklusjons – og oppfølgingsregime som en RCT krever. 

• Målgruppe er ikke ensartet I forslaget beveger vi oss bort fra diagnose som 

inklusjonskriterium (men innenfor gruppe 3 og 4), til en mer skjønnsmessig vurdering, 

hvor fastlege og annet helsepersonell sammen med pasient, vurderer pasientens behov, 

egnethet/motivasjon og nytteverdi av avstands avstandsoppfølging.  

• Begrenset tidsaspekt og omfang. Studier med hensikt å måle kliniske helseeffekter 

krever lang oppfølgingstid. Tidsaspektet i ny utprøving er fortsatt begrenset til 3 år og 

minimum 500 brukere (medio 2018-2020).  

• Innovasjonsprosjekter preges i sin natur og hensikt av stadige endringer og at det 

gjøres tilpasninger underveis;:  

- Avstandsoppfølging er et utviklingsprosjekt i en kontekst (helse- og 

omsorgstjenestene) som er i rask endring. Verdien av et utviklings- og 

innovasjonsprosjekt ligger i å ha en relativ kort «time to market».  

- Kjennetegn fra dagens utprøving har vært stadige endringer og tilpasninger 

underveis i prosjektene som følge av innovasjonens gang (iterasjonene underveis), 

teknologisk utvikling og tilpasning samt nye nasjonale tiltak og prioriteringer.  
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6.3 Risikokartlegging 

Det er identifisert flere risikoområder for gjennomføring av ny utprøving som vi vil belyse kort. 
Risikokartet viser til vedlagte risikomatrise. Mulige risikoområder må følges med 
risikoreduserende tiltak i rigging av prosjektet. Risikovurdering må også gjentas når deltakere i 
prosjektet er valgt, slik at det skapes en bevissthet rundt forhold som kan bidra til å 
vanskeliggjøre et vellykket resultat av prosjektet.  
 
 

 
 
 

Følgende risikoområder er identifisert. Risikoene 1-10 er relevante for prosjektets suksess, mens 
risikoene 11 og 12 knytter seg utelukkende til en eventuell bredding av tiltaket.  
 

Nr Risikoområde Risikoreduserende tiltak 

1 Lykkes ikke i utøvelse av felles skjønn i 
tildeling og utøvelsen av tjenestetilbudet. 
Kostnadsnivå og nytteeffekter i tiltaket 
påvirkes negativt. 

Kommunikasjon og opplæring av 
helsepersonell. Oversette kost/nytte- inn i 
praktiske verktøy og vurderingskriterier 
(inklusjon/eksklusjonskriterier) som kan 
brukes i tjenestetildelingen. Sikre 
prosjektstøtte/støtte til tjenesteutvikling, og 
tett dialog med deling av erfaringer lokal tog 
mellom prosjektene. 

2 Målgruppen er spredt tynt utover mange 
fastlegelister som særlig i små kommuner 

Gjennomføre utprøvingen "klyngevis" og med 
samarbeidskonstruksjoner. Da på en måte 
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som gir småskalaulemper. Kostnadsnivå i 
tiltaket påvirkes negativt. 

som også er realistisk å få til i en eventuell 
nasjonal bredding. Se mulig effekt av 
samordning av oppfølgingstjenesten med 
annen velferdsteknologioppfølging? Sette en 
nedre kommunestørrelse for deltakelse i 
utprøvingen? Evt stille krav til at små 
kommuner som vil delta må være i "klynge" 
med minst én større kommune 

3 Lykkes ikke å målrette tiltaket som tenkt - 
tilbud skaper etterspørsel som er 
vanskelig å avvise. Kostnadsnivå og 
nytteeffekter i tiltaket påvirkes negativt. 

Kommunikasjon og opplæring av 
helsepersonell som deltar i utprøvingen. 
Tydelig kommunisere målsetningene med 
tiltaket. Oversette kost/nytte- inn i praktiske 
verktøy og vurderingskriterier 
(inklusjon/eksklusjonskriterier) som kan 
brukes i tjenestetildelingen. Holde fokus på 
gevinstrealisering fra start 

4 Helsepersonell ønsker ikke å ta i bruk 
tjenesten. Tempo i utrulling blir lav, lav 
deltakelse. 

Kommunikasjon/synliggjøring av (antatte) 
nytteeffekter av tiltaket 
(nasjonalt/samfunnsmessig). Finansielle 
omfordelingsmekanismer ved påført 
merarbeid. Brukervennlige løsninger og 
rutiner. Bistand (praktisk og finansielt) til 
innføring/opplæring. Formidle gode 
brukerhistorier som del av 
kommunikasjonsplan. Klare juridiske rammer 
rundt ansvarsforhold. 

5 Fastlegen har ikke oversikt over hvilke 
pasienter som egner seg for 
avstandsoppfølging. Treffsikkerhet i 
målgruppe blir lav. Kost/nytte i tiltaket 
påvirkes negativt. Tempo i rekruttering 
blir lav. 

Tett dialog mellom kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, sykehus og fastlege i 
identifiserings- og tildelingsprosessen. 
Tilskuddsregelverk utformes med krav om 
dette.  Teste om risikokartleggingsverktøy og 
andre verktøy som eventuelt utvikles i 
utprøvingen av primærhelseteam, også egner 
seg for denne gruppen. 

6 Helsepersonell bruker lang til/klarer ikke 
å omstille seg til å jobbe på nye måter. 
Kost/nytte i tiltaket påvirkes negativt. 

Opplæring. Finansielle insentiver? Fokus på 
innovasjon og tjenesteutvikling, muligheter og 
plikter ved samarbeid. Finne gode historier fra 
leger med erfaring. Kommunale krav til 
legene? Utprøvingsperiode av en viss varighet. 
Måling av effekter underveis og ved slutt. 
Utvalg av kommuner - en viss modenhet hos 
de som deltar. Godt forankret hos 
fastlegekorpset gjennom blant annet god 
dialog med representanter for disse. 

7 Bring your own device gir problemer med 
bruk av måleutstyr, feilkilder ved måling, 
og svekker tillit til hele tiltaket hos 
involverte parter. Frafall av deltakere og 

Som hovedregel tilby utstyr i regi av 
prosjektet. Legge til rette for bruk av eget 
utstyr kun ved spørsmål/særlig ønske og god 
mulighet for dette. Ikke stille krav om at 
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tilhengere blant helsepersonell.  måleutstyr utstyr skal kunne kobles med eget 
nettbrett/smarttelefon, men teste der vi vet 
det er mulig. Ta høyde for at mange av 
deltakere vil måtte få utstyr fra kommunen. 

8 Manglende kompetanse, tilgang på 
informasjon og struktur på 
oppfølgingstjenesten. Effekt av tiltaket på 
helse og brukeropplevelse reduseres. 

Avklare krav og ansvarsforhold for 
oppfølgingstjenesten, lage gode rutiner, sikre 
god opplæring. God funksjonalitet for 
informasjonstilgang i systemer/løsninger som 
brukes 

9 Manglende oppfattelse av nytteverdi i 
kommuner. Tempo i utrulling blir lav og 
lav deltakelse. 

Kommunikasjon/synliggjøring av (antatte) 
nytteeffekter av tiltaket 
(nasjonalt/samfunnsmessig). Finansielle 
omfordelingsmekanismer ved påført 
merarbeid. Brukervennlige løsninger og 
rutiner. Bistand (praktisk og finansielt) til 
innføring/opplæring. Formidle gode 
brukerhistorier som del av 
kommunikasjonsplan. 

10 Effektevaluering gir ikke tilstrekkelig 
robuste resultater. Kan ikke forsvare å gi 
nasjonale anbefalinger.  

Følge med på internasjonal forskning og 
litteratur, eks Danmark. Tydelig 
målformulering. Tydelig målgruppe, inkl/ekskl-
kriterier. Mindre variasjon i 
utprøvingsdesignet. Strammest mulig krav til 
utforming av intervensjonen. [Evt også økt 
budsjett til med omfattende forskningsdesign, 
men dette tiltaket kan ikke gjøres innenfor 
dagens rammer] 

11 Lykkes ikke med å finne inndekning i 
budsjetter for finansiering av tiltaket. 
Tiltaket blir ikke realisert. 

Gjennomføre utprøvingen med et 
forskningsdesign som er godt nok til at 
eventuelle kostnadsbesparelser for 
helsetjenesten kan sannsynliggjøres   

12 Regelverk/krav knyttet til sikkerhet og 
utstyrsforvaltning blir "flaskehals" i 
tildeling og igangsetting av tjenesten. 
Tempo i utrulling blir lav, lav deltakelse. 
Kostnadsnivå i tiltaket påvirkes negativt. 

Identifisere behov for endringer i regelverk i 
utstyrsforvaltning (hjelpemiddelregelverk 
m.m), igangsette disse i parallell med 
utprøving /i løpte av utprøvingsperioden(tror 
dette er lange prosesser) 

 
 


