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Innledning 
Stavanger kommune fikk i brev av 6.7.2015 oppdrag om deltakelse i nasjonal utprøving av 

avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Oppdraget hadde følgende presisering: 

• Utprøvingen skal omfatte langtidsoppfølging av personer med kols, som også har andre 

kroniske somatiske diagnoser.  

• Helsedirektoratet vil via åpen anskaffelse knytte til seg et miljø for følgeforskning. Stavanger 

skal ikke inngå egen avtale om følgeforskning, men vil motta slik tjeneste vederlagsfritt via 

Helsedirektoratets rammeavtale. Årsaken til dette er ønske om felles følgeforskning for alle 

utprøvingsprosjektene.  

• Helsedirektoratet vil via åpen anskaffelse knytte til seg et miljø som skal bistå kommunene i 

utvikling av løsninger for ulike kroniske diagnosegrupper med valg av teknologiske 

måleinstrumenter, egenmålinger mv. Stavangermiljøet skal ikke inngå egen avtale om slik 

tjeneste, men vil motta dette vederlagsfritt fra Helsedirektoratet.  

• Hvis ønskelig kan Stavanger motta prosessveiledning fra PA Consulting AS og Making Waves 

AS etter nærmere avtale. Denne prosessveiledningen gis vederlagsfritt og omfattes av 

Helsedirektoratets rammeavtale for prosessveiledning i nasjonalt velferdsteknologiprogram.  

Måltallet for utprøvingen ble satt til langtidsoppfølging av 150 personer med kols. Frist for inklusjon 

til måltall ble flyttet fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017. Utprøvingen skulle ta utgangspunkt i 

prosjektet Helse@hjemme ved Helse Stavanger HF og etablere en modell for langtidsdoppfølging av 

kols-pasienter.  

I oppdraget inngikk også utvikling av Online Frisklivssentral spesielt designet for personer med 

kroniske sykdommer og de som står i fare for å utvikle en kronisk sykdom, dvs. både et 

primærforebyggende og sekundærforebyggende perspektiv. Helsedirektoratet valgte selskapet 

Changetech AS som utviklingspartner i dette arbeidet, og Stavanger kommune ble bedt om å utvikle 

prosjekt- og budsjettplan i samarbeid med Changetech.  

 

Bakgrunn 
Den største økningen av brukere av helse – og omsorgstjenester i Stavanger kommune er blant 

innbyggere under 67 år, flere av disse har kroniske sykdommer. Kommunen tilbyr i dag i mindre grad 

tilrettelagt tilbud til de yngre innbyggerne med kroniske lidelser enn til eldre innbyggerne.  

Stavanger kommune har stor pågang av innbyggere som har behov for bistand til livsstilsendring fra 

Frisklivssentralen, med 450 deltakere i 2014. Å bli satt på venteliste er ikke aktuelt for denne 

brukergruppen. Justering av levevaner er komplekst og det er viktig å utvikle et tilbud som møter 

innbyggerne når de er motivert for å gjøre endringer. 

Stavanger kommune deltok i Helse Stavanger sitt prosjekt Helse@hjemme. Prosjektet omfattet 14 

dagers oppfølging av brukere direkte etter utskrivelse fra sykehus til hjemmet, ved bruk av 

videokonsultasjon og egenmonitorering ved bruk av pulsoksymetri.  Behandlingen dokumenteres i 

sykehusets EPJ og oppfølgingsnotat sendes elektronisk til fastlege før og etter oppfølging. Pasientene 

følges opp fra sykehuset etter relevante emner som har betydning for deres mestring av 

sykdommen: eksempelvis ernæring, aktivitet, slimmobilisering, medikamentbehandling og trenings-

grupper. 
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Fra 1.1.2011 til 3. desember 2015 har 71 brukere i Stavanger kommune deltatt i prosjektet i til 

sammen 100 perioder a 14 dager (variasjon fra 1 til 11 perioder). Utstyret leveres og monteres av 

avdeling for Tekniske hjemmetjenester, som også gir veiledning i første videosamtale.  

Brukerne som deltar i Helse@hjemme forteller om økt trygghet og mestring. Stavanger kommune 

ønsker med dette prosjektet støtte opp om brukernes trygghet og egenmestring utover perioden på 

14 dager ved å videreføre oppfølging i kommunen over tid.  Stavanger kommune ønsker også at flere 

brukere kan utskrives direkte til hjemmet etter sykehusopphold uten opphold i sykehjem, og å gi 

tilbud til KOLS pasienter i tidlig stadium for å unngå sykehusinnleggelse.  

Det er nødvendig å øke kapasiteten og innretningen på primærhelsetjenestene for å nå ut med 

helsefremmende og forebyggende tilbud til de som står i fare for å utvikle kronisk sykdom og til flere 

innbyggere tidlig i sykdomsforløpet.  

Formålet er å legge til rette for et mer tilgjengelig tilbud, tettere oppfølging i endringsprosesser og 

mer effektiv ressursbruk for helsetjenesten. Hovedmålet med prosjektet er å gi støtte til personer 

med kols, slik at de kan være selvstendige og aktive, og har flest mulig gode dager hjemme.  

 

Kontekst 
Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig, vi kaller 

det Leve HELE LIVET. Brukere skal gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk 

klare seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie.  

 

Stavanger kommune  

133 139 innbygger 

Forventet levealder for menn (78,7) og kvinner (83) er på landsgjennomsnittet, men 

utdanningsforskjell i forventet levealder er betydelig større enn i landet for øvrig (5,8). 

Det er færre innbyggere som får oppfølging for hjerte- og karsykdommer i sykehus og som 

benytter legemiddel for type 2 diabetes enn i landet for øvrig, men kommunen har flere 

nye tilfeller av lungekreft (64) enn landsgjennomsnittet.  

Totalt 33% av den voksne befolkningen i Norge rapporterer å ha en kronisk lidelse 

(Norgeshelsa, 2015). Dette tilsier at 43 935 personer i Stavanger kommune har en kronisk 

lidelse.  

I organisering av helsetjenesten benytter Stavanger kommune benytter bestiller-utfører 

modellen, hvor fire helse- og sosialkontor vurderer den enkeltes behov for tjenester. 
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Kommuneplanen 2010-2025 har god helse for alle som et delmål. En av strategiene er å forebygge og 

begrense sykdom og tilrettelegge for at flere brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig. 

Kommuneplanen peker også på samhandlingsreformen og at det skal lønne seg å forebygge sykdom 

framfor å reparere i etterkant. 

Leve HELE LIVET 3.0 inneholder tiltak og aktiviteter i fire innsatsområder: helsefremmende og 

forebyggende tiltak, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Disse skal 

sammen ivareta ulike behov fra innbyggere uavhengig av alder og diagnose: for å beholde god helse, 

forbedring etter funksjonssvikt og for å leve godt med funksjonssvikt eller sykdom. 

Helsehuset Stavanger er kommunens spydspiss for helsefremming og kunnskap. God Helse Hjemme 

prosjektet har vært organisert på Helsehuset, og har hatt prosjektmedvirkning avdeling for 

velferdsteknologi, Frisklivssentralen og Sykepleieklinikken. 

Avdeling for velferdsteknologi har som mål at velferdsteknologi skal bli en del av kommunens 

tjenestetilbud. Det skal bidra til trygghet og mestring for brukere, bedre kvalitet på tjenestene, bedre 

arbeidsforhold- og miljø, samt utnytte ressursene bedre. Det er utarbeidet en Strategi for 

implementering av velferdsteknologi for perioden 2014-2017 . Denne gir føringer for Stavanger 

kommunes satsing innen velferdsteknologi. Visjonen er Selvstendig, trygg og aktiv.  

Frisklivssentralen gir tilbud til alle innbyggere som har behov for å endre levevaner for å forebygge 

utvikling eller forverring av sykdom. Innbyggerne tar kontakt selv, eller blir henvist av lege, annet 

helsepersonell eller NAV.  

På sykepleieklinikken kan du få samme type tjenester som gis av sykepleiere i hjemmetjenesten. 

Dette kan for eksempel være sårstell, injeksjoner, kateterskift, vektkontroll, oppfølging av ernæring 

og håndtering av legemidler. 

 

Prosjektorganisering 
Stavanger kommune har etablert en styringsgruppe for velferdsteknologi som har ansvar for 

overordnet koordinering av velferdsteknologisatsingen, oppfølging av strategi for implementering av 

velferdsteknologi og fungerer som styringsgruppe i prosjektene Stavanger kommune er prosjekteier 

for. For å ivareta alle interesser i dette prosjektet er det opprettet en egen styringsgruppe.  

 

Prosjektansvarlig: 
Direktør helse og velferd 

 
Eli Karin Fosse  
 

Prosjektleder 
 

Kristine Kårstad Skjøthaug 

Styringsgruppe: 
Direktør helse- og velferd 
Brukerrepresentant 
Spesialrådgiver helse- og velferd 
Helsedirektoratet 
Kommuneoverlege 
Virksomhetsleder helsehuset 
Avdelingsleder velferdsteknologi 
Prosjektleder God Helse Hjemme (sekretær) 
 

 
Eli Karin Fosse 
Gaute Nordgren  
Bente Gunnarshaug 
Siw Helene Myrer 
Ruth Midtgarden 
Ingvill Moen-Hovlund 
Bjarte Bøe 
Kristine Skjøthaug 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/skjema-a-a/helse-og-velferd/strategi-for-implementering-av-velferdsteknologi-2014-2017-til-trykk.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/skjema-a-a/helse-og-velferd/strategi-for-implementering-av-velferdsteknologi-2014-2017-til-trykk.pdf
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Prosjektgruppe: 
Prosjektleder 
Brukerrepresentanter 
Lungefysioterapeut 
Fastlege 
Sykepleieklinikken 
Frisklivssentralen 
Avdeling for velferdsteknologi 
 

 
Kristine Skjøthaug 
Gaute Nordgren (LHL) 
Gro Sverdrup Kleppestø 
Kari Tau Strand Oanes 
Birthe Sæle Haaland 
Jørgen Møllerop 
Ann Synnøve Jenssen 

 

Samarbeid 

Helsehuset Stavanger 
Helsehuset Stavanger har vært prosjektutfører i Stavanger kommune, med involvering av avdeling for 

velferdsteknologi, sykepleieklinikken og frisklivssentralen.  

Eksterne aktører 
Stavanger Universitetssykehus (SUS) har deltatt med bakgrunn i prosjektet «Helse@hjemme», som 

var et tilstøtende prosjekt knyttet til den samme brukergruppen. SUS deltok aktivt i riggingen av 

prosjektet, med mål om å ivareta sentrale erfaringer fra «Helsa@hjemme» og sikre overføring til den 

nasjonale utprøvingen.  

Prosjektet har samarbeidet med kommunale aktører med kompetanse på kols og levevaner. 

Hjertelaget fysioterapi arbeider med tilrettelagt opptrening for hjertesyke, lungesyke og mennesker 

med ledd- og muskelplager. Hjertelaget har bidratt med rekruttering samt vært en aktiv bidragsyter 

på læringsmateriell knyttet til trening og aktivitet. Gro Sverdrup Kleppestø er privatpraktiserende 

lungefysioterapeut. Hun har bidratt i prosjektgruppen, samt i utviklingen av læringsmateriell til 

prosjektet.   

Prosjektet har vært avhengig av å finne en form som kan være til støtte for fastlegene. Dialog med 

ulike representanter for fastlegene i kommunen har vært sentralt i utviklingen av tjenestereisen.  

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har hatt brukerrepresentanten Gaute Nordgren i 

styringsgruppe og prosjektgruppe. Videre har LHL bidratt med kvalitetssikring av informasjon i 

animasjonsfilmer om kosthold og fysisk aktivitet.  

 

Mål med tiltaket 
 

Mål med avstandsoppfølging i kommunen 
Avstandsoppfølging skal være et lærings- og mestringsverktøy som strekker seg over lang tid, og som 

bidrar til at innbyggere i Stavanger kommune er selvstendige og aktive, og har flest mulig gode dager 

hjemme.  

Mål for tjenestemottaker 

Det er mål om at avstandsoppfølging skal bidra til økt trygghet og mestring gjennom tilgjengelighet til 
helsepersonell og kvalitetssikret informasjon.  
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Mål for organisasjonen 
Et helhetlig og sømløst tjenestetilbud for personer med kroniske lidelser er et politisk og faglig mål 

for både innbyggere, kommune, helseforetak og myndigheter. Avstandsoppfølging skal bidra til å øke 

kapasiteten og innretningen på primærhelsetjenestene for å nå ut med helsefremmende og 

forebyggende tilbud til de som står i fare for å utvikle kronisk sykdom og til flere innbyggere tidlig i 

sykdomsforløpet. Tjenesten skal bidra til et mer tilgjengelig tilbud, tettere oppfølging i 

endringsprosesser og mer effektiv ressursbruk for kommunen. I prosjektperioden skal det utvikles og 

utprøves en modell for avstandsoppfølging som leverer oppfølging av god kvalitet til innbyggers egne 

enheter, og som fyller lovpålagte oppgaver for kommunen på en kostnadseffektiv måte.  

 

 

Målgrupper 
Stavanger kommune har to definerte målgrupper i prosjektet;  

1. Personer med diagnosen kols som bor i Stavanger kommune, og som ønsker å ta i bruk 

digitale verktøy. Tjenesten må skaleres etter individuelle behov. Innbygger benytter egen 

enhet i oppfølgingen.  

2. Personer som bor i Stavanger kommune, og som har behov for å endre levevaner for å 

forebygge utvikling eller forverring av sykdom, og som kan benytte digitale verktøy i 

oppfølgingen. Innbygger benytter egen enhet i oppfølgingen.  

 

Modell for avstandsoppfølging i vår kommune 

Brukermedvirkning 
I arbeidet med å utvikle tjenesteforløp ble både brukere og eksterne samarbeidspartnere spurt til 

råds. På brukersamlinger fikk personer i målgruppen gi innspill til behov og ønsker for denne typen 

oppfølging. Både fagpersoner og tjenestemottakere var samstemt om behovet for et tilbud som 

supplerer det tilbudet som eksisterer i dag, og som ikke øker risiko for forskyving av ansvar. Viktige 

premiss for tjenesteforløp er fastlegens ansvar for den sykdomsspesifikke langvarige oppfølgingen, 

og de etablerte lærings- og mestringskursene på Stavanger Universitetssykehus (SUS).  

 

Tjenesteforløp for personer med kols og organisering av respons 
For personer med kols var det viktig med et tilbud som aktualiserte kunnskapen fra lærings- og 

mestringskurs på SUS. Fastlegene var bekymret for at medisinske beslutninger skulle tas uten 

informasjon til fastlege, men uttrykte også et behov for et lærings- og mestringstilbud som ville bidra 

til bedre opplæring i tema relevant for å leve med diagnosen kols.  

 

I prosjektperioden skal det utvikles og utprøves en modell for avstandsoppfølging som 

leverer helseoppfølging av god kvalitet til innbyggers egne enheter, og som fyller lovpålagte 

oppgaver for kommunen på en kostnadseffektiv måte. 
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Rekruttering av deltakere har skjedd gjennom ulike kanaler; treningsgrupper for personer med kols, 

andre kommunale tilbud som sykepleieklinikken og frisklivssentralen, avisannonse samt 

samarbeidsaktører som LHL.  

 

 

I første møte, enten på Helsehuset eller hjemme hos innbygger, gjennomgås sjekkliste, vedlegg 1, og 

det gis informasjon om tjenesten samt opplæring i bruk av Imatis kommunikasjonsplattform. Det 

informeres om mulighet for egenbehandlingsplan, og tjenestemottaker oppmuntres til å diskutere 

dette med fastlege. Det understrekes at avstandsoppfølging ikke er en akutt-tjeneste, og det avklares 

at det kan forventes respons på meldinger hverdager i kommunens åpningstid.  

I utprøvingsfasen oppmuntres det til at innbygger benytter selvrapportering, vedlegg 2, minimum to 

ganger i uken, samt det gis tilbud om fem videosamtaler. Det er utarbeidet temaguide, vedlegg 3, for 

videosamtalene med utgangspunkt i Helse Sør-Øst sitt e-læringskurs om å leve med kols. I samtalene 

benyttes motiverende intervju som metode, og det tas utgangspunkt i hva som er viktig for 

innbygger her og nå. Dersom det i samtalene kommer frem motivasjon til å endre levevaner, 

tjenestemottaker få tilbud om å delta i tilbud fra frisklivssentralen for å støtte opp under endring av 

levevaner.  

Som supplement til videosamtalene anbefales det at tjenestemottaker samtidig går gjennom e-

læringskurset om kols. Videosamtalene utføres ved hjelp av Norsk Helsenett for innbyggere som 

benytter Apple produkter, og via Imatis-løsning for alle andre typer enheter.  

I siste videosamtale blir plan for videre oppfølging tilpasset individuelle behov. Innbygger benytter 

egne enheter, og kan derfor velge å rapportere kun ved behov eller om ønskelig på avtalte 

tidspunkter. Når det rapporteres rødt eller gult på sykdomsrelevante spørsmål vil sykepleier ved 

sykepleieklinikken kontakte tjenestemottaker per telefon for å være beslutningsstøtte på hvilke tiltak 

som skal settes inn.  
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Dersom fastlege/spesialisthelsetjenesten har utarbeidet egenbehandlingsplan kan denne fungere 

som utgangspunkt for samtalen. Egenbehandlingsplanen oppbevares av tjenestemottaker for å sikre 

at det ikke oppbevares foreldede utgaver av planen.  

Det var planlagt å ta i bruk sensorer for biometriske data, som pulsoksymeter, vekt og 

blodtrykksapparat. Grunnet utfordringer med informasjonssikkerhet ble det i prosjektfasen 

nødvendig å avidentifisere alle brukerne som var registrert i Imatis-løsning. Dette gjorde det umulig å 

få til en utprøving av sensorer.  

 

Tjenesteforløp for endring av levevaner og organisering av respons 
Frisklivssentralene skal gi kunnskapsbasert støtte til endring av levevaner og mestring av 

helseutfordringer. Frisklivssentralens tilbud har en tilnærming som tar utgangspunkt i kunnskap om 

hva som fremmer helse. Det innebærer å styrke enkeltmennesker og å påvirke omgivelsene den 

enkelte må forholde seg til. Det handler også om å legge til rette for deltakelse i prosesser som 

utvikler ferdigheter, kunnskap og ressurser som setter personer i stand til å mestre egen 

livssituasjon, og til å ta valg som fremmer helsen (Veileder for frisklivssentraler, 2016).  

Innbyggere som mottar tjenester fra Frisklivssentralen har pekt på et behov for tettere oppfølging og 

enklere kontakt med sin frisklivsveileder. Avstandsoppfølging som metode i frisklivssentralen inngår 

som en integrert del av det eksisterende tilbudet for å supplere med tilbud som hever kvaliteten. 

Innbyggere tar selv kontakt med Frisklivssentralen, eller blir henvist av helse- eller sosialfaglig 

personell. Henvendelsen registreres i elektronisk pasientjournal, og det tildeles en frisklivsveileder 

som avtaler en helsesamtale med tjenestemottaker. Samtalen foregår på Helsehuset Stavanger.  

Helsesamtalen er en strukturert, individuell samtale om levevaner og helse som bygger på prinsipper 

fra motiverende intervju (MI). Hensikten er å hjelpe brukeren til å beskrive egne grunner til å endre 

atferd, sette realistiske mål og reflektere over egen situasjon og erfaringer underveis i 

endringsprosessen. I første helsesamtale lager tjenestemottaker mål og delmål for oppfølgingen, 

vedlegg 4.  

Frisklivssentralen har en rekke kurs og gruppetilbud som kan støtte endring av levevaner; bra mat 

kurs, tobakksfri, gruppetimer fysisk aktivitet, kurs i depresjonsmestring med mer. Tilbudet foregår på 

dagtid, og det var planlagt e-læringskurs som ville bedre tilgjengeligheten for innbyggere som ikke 

har anledning til å delta på kurs på dagtid. E-læringskursene på påbegynt, men da problemer med 

informasjonssikkerhet har krevd stor oppmerksomhet er ikke disse ferdigstilt.  

Som en del av oppfølgingen får tjenestemottaker mulighet til å selvrapportere ukentlig på 

måloppnåelse, vedlegg 5. Tjenestemottaker kan markere i selvrapporteringsskjemaet om de ønsker å 

bli kontaktet av veileder eller ikke.   

Tjeneste mottaker får tilbud om ny helsesamtale ved behov, gjerne etter en til tre måneder. I 

oppfølgingssamtalen revideres målplan  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Publikasjonsvedlegg/Veileder%20for%20frisklivssentraler/Kap%203%20Veileder%20for%20kommunale%20frisklivssentraler_IS1896.pdf
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Det var planlagt mulighet for meldingsutveksling i Imatis-løsningen, slik at tjenestemottaker og 

friklivsveileder kunne gjøre raske avklaringer og tilpasninger av planen underveis. Det ble brukt tid på 

utvikling av meldingstjenesten, men grunnet problemer med informasjonssikkerhet kunne heller ikke 

denne funksjonen prøves ut. 

Det ble sendt tilbudsforespørsler og kjøpt inn aktivitetsmålere. Disse skulle inngå som en del av 

tjenesten, med synkronisering av personlig aktivitetsintelligens (PAI) og hvilepuls. Personlig 

aktivitetsintelligens gir et mål på aktivitet de siste syv dagene. Et aktivitetsnivå på 100 PAI eller mer 

kan i følge forskning reduserer risiko for tidlig død og for å dø av hjerte- og karsykdom. Grunnet 

problemer med informasjonssikkerhet kunne ikke aktivitetsklokkene synkroniseres med Imatis-

løsning.  

 

Teknologi og anskaffelse 

Kommunikasjonsplattform 
I oppdragsbrev fra Helsedirektoratet blir Stavanger kommune tildelt to samarbeids- og 

utviklingspartnere; Changetech AS og Imatis. Tildeling av partnere blir gjort på feil premisser, og etter 

ett års arbeid med prosjektering må Changtech trekkes ut av samarbeidet. Det blir også nødvendig å 

gjøre en anskaffelse av kommunikasjonsløsning for avstandsoppfølgingen, da Helsedirektoratet i 

oppdraget har gjort en antakelse om at Stavanger kommune allerede har en Forsknings- og 

utviklingsavtale med Imatis. 

Behovsspesifikasjon, vedlegg 6, utarbeides med innspill fra IT avdelingen og Helse Stavanger HF. 

Anbudet lyses ut, og tildeles Imatis etter forsinkelser grunnet klagebehandling. Avtalen gjaldt leasing 

av Imatis-løsning i prosjektperioden, med mulighet for forlengelse til og med juni 2018. Avtalen 

dekker blant annet krav om at bruker kan benytte eget utstyr, løsning for videokommunikasjon, krav 

om brukervennlighet, mottak av sensordata og selvrapportering, tekstbasert toveis-kommunikasjon 

og historisk visning av målinger for bruker. Særlig kravet om ivaretakelse av personvern, sikker 
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autentisering og lagring og kommunikasjon av data; både for bruker og helsepersonell er viktig 

forutsetning i avtalen, samt kravet om at innsamling og lagring av data skal være i henhold til 

gjeldende lovgivning.  

Sensorer 
Stavanger kommune har kjøpt inn pulsoksymeter, blodtrykksmåler og vekt anbefalt av Sintef i 

rapporten «Sensorer til støtte for avstandsoppfølging av kronisk syke». Det ble kjøpt inn et lite antall 

under grensen for offentlig anskaffelse. 

Det er også kjøpt inn 200 aktivitetsmåler. Forespørsel om tilbud, vedlegg 7, ble sendt til tre 

leverandører, og det ble mottatt to tilbud. Aktivitetsmåleren Mio Slice ble valgt på bakgrunn av 

funksjonaliteten personlig aktivitets intelligens, (PAI) som gir et bilde av aktivitetsnivå over en 

periode på syv dager.  

 

Fordeler og ulemper ved valgt organisering 
Mandatet for tjenesten avstandsoppfølging i Stavanger kommune har vært knyttet til kommunens 

lovpålagte oppgave om å fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer ved 

opplysning, råd og veiledning (jmf. §3-3). Videre har det vært avgjørende for organiseringen av 

tjenesten å ikke bidra til ansvarsforskyvning og – utglidning mellom kommune, 

spesialisthelsetjeneste og fastlege.  

Organiseringen som en nettportal for læring og mestring gir muligheter for å supplere eksisterende 

tilbud, og fyller en lovpålagt kommunal oppgave som uten digitalisering er ressurskrevende for 

kommunen. Fastlegen beholder sitt medisinske ansvar, og medisinske beslutninger tas av riktig 

instans. Videre vil denne organiseringen åpne for at avstandsoppfølging kan inngå som et verktøy i 

ulike virksomheter og tjenester i kommunen, og det etableres ikke en ny silotjeneste ved siden av 

etablerte tilbud. 

En nettportal for læring og mestring utnytter ikke potensialet for medisinsk oppfølging som ligger i 

denne typen tjeneste. Det vil være nødvendig å utvikle en helhetlig avstandsoppfølging som ivaretar 

både fastlegens medisinske oppgaver samt kommunens lovpålagte oppgaver. Utprøvingen av 

primærhelseteam vil prøve ut hvordan fastlegene kan benytte avstandsoppfølging i sitt arbeid, men 

det vil likevel gjenstå å koble det sammen med en kommunal oppfølging.  

 

Måloppnåelse og gevinster 
 

Prosjektets måloppnåelse 
Utfordringene med informasjonssikkerhet har lagt store begrensninger for prosjektets mulighet til 

måloppnåelse. Tjenesten som er utprøvd mangler funksjoner som ble vurdert som avgjørende for at 

tjenesten skulle gi gevinster for tjenestemottaker, -yter og -leverandør; sikker to-trinns pålogging, 

meldingsutveksling og annen skriftlig toveis kommunikasjon, e-læringskurs og media plug-in og 

utprøving av sensorer.  

Tjenestens innretning har i prosjektperioden båret preg av den manglende funksjonalitet, og dette 

har vanskeliggjort rekruttering. Totalt 56 innbyggere ble rekruttert, og de har bidratt med innspill til 

utvikling av tjenesten. Planlagte funksjoner er etterspurt av prosjektets målgruppe, og det er synd at 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2432297/SINTEF%2BA27802.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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det ikke var mulig å prøve ut funksjonaliteten grunnet manglende sikker pålogging i 

kommunikasjonsløsning.  

For Stavanger kommune var det mål om at prosjektet skulle prøve ut en modell for 

avstandsoppfølging, og gi svar på om denne typen tjenester kan leveres til innbyggers enheter. 

Innbyggere er modne til å ta i bruk egne enheter, og prosjektet har erfart at kompetanse nivået hos 

de eldste er høyere enn forventet i planleggingsfasen. Leveranse av tjenester til eksisterende 

teknologi i hjemmet vurderes fortsatt som en forutsetning for en fremtidig bærekraftig tjeneste. 

 

Nytteverdi i kommunen 

Tjenestemottaker 
Tjenestemottakere i prosjektet har deltatt i ulike workshopper og brukersamlinger. Det rapporteres i 

hovedsak at tjenesten øker trygghet og mestringsfølelse. Det var ønskelig at tjenesten skulle bidra til 

økt kompetanse og bedre forutsetninger for å mestre diagnose og levevaner selv. Potensialet for 

gevinst for tjenestemottaker kan være større, dersom tjenestefunksjonaliteten utbedres. 

Tjenestemottakere har god nytte av læringsmaterialet som er utviklet. Fastlegene i kommunen har 

tatt i kommunen har tatt i bruk læringsfilmene som er produsert. Filmene vil fortsatt være 

tilgjengelige på YouTube (søk Helsehuset, Kols), og vil fortsatt være nyttige både for 

tjenestemottakere og -leverandører. 

Tjenesten (kommunen) 
Den demografiske utviklingen viser at andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer. For å møte 

denne utviklingen må Stavanger blant annet ta i bruk teknologi for å utvikle nye løsninger som 

ivaretar innbyggernes behov på en ressurseffektiv måte.  

Stavanger kommune har i prosjektet prøvd ut leveranse av helsetilbud til innbyggers egne enheter. 

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi i hjemmet reduseres behovet for opplæring, da 

tjenestemottaker allerede er kjent med enheten, samt logistikk rundt formidling og vedlikehold av 

teknisk utstyr. Logistikk rundt formidling og vedlikehold av teknisk utstyr vil være en kostnadsdriver 

for denne typen tjeneste, og prosjektet vurderer det som en forutsetning for en bærekraftig tjeneste 

at eksisterende teknologi i hjemmet kan tas i bruk. 

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi åpnes det for større grad av individuell tilpasning av tjenesten, 

da tjenestemottakere kan velge å være passive i lange perioder og benytte tjenesten behovsbasert 

uten at det utløser behov for å flytte utstyr og endre på tildelt tjeneste.  

Andre 
Det var forespeilet nytteverdi for fastlege og spesialisthelsetjenesten, i form av mer kunnskap om 

egen helse og sykdom hos tjenestemottakere samt redusert antall reinnleggelser. Grunnet de 

tidligere beskrevne utfordringene i prosjektet var antallet rekrutterte lavt, og grunnlaget er for dårlig 

til å si om den utviklede tjenesten kan ha nytte for fastlege og spesialisthelsetjenesten.  

Opplæringsfilmene er et konkret utbytte av prosjektet, som vil gi fortsatt nytte for helsepersonell. 

Planer videre 
Prosjektet God Helse Hjemme avsluttes uten at tjenesten vurderes for videreføring i drift. Stavanger 

kommune vil satse videre på avstandsoppfølging, men vil starte med en utredning av hvilke 

kommunale tjenester som kan ha nytteverdi av å ta i bruk avstandsoppfølging.  
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Læringspunkter og erfaringer 
 

Utfordringer og løsninger 
Erfaringer fra prosjektet peker på en rekke utfordringer med innretningen på prosjektet, og viktige 

justeringspunkter i den videre satsingen.  

Diagnoseuavhengighet 
Diagnosespesifikk oppfølging kompliserer tjenesten, både med tanke på rekruttering og oppfølging i 

kommunehelsetjenestens innretning med diagnoseuavhengige tjenester.  Ved diagnosespesifikke 

tjenester utfordres avgrensing til fastlegens ansvarsområde, og det øker risiko for at pasienten «faller 

mellom to stoler». Vår erfaring er at tjenestens innretning bør åpne for diagnoseuavhengig tildeling. 

Pasientopplæring 
I henhold til lov om kommunal helse- og omsorgstjenester skal kommunen bidra til å sikre et 

tilgjengelig tjenestetilbud som sikrer nødvendig opplæring. I nasjonal utprøving av 

avstandsoppfølging kommer det frem at det blant annet er behov for pasientopplæring når det 

gjelder sykdom, levevaner, sykdomsmonitorering, iverksetting av tiltak og bruk av 

egenbehandlingsplan. Samtidig har den første utprøving vektlagt medisinsk oppfølging i stor grad, og 

ved videre utprøving vil det være viktig å inkludere både medisinsk oppfølging og pasientopplæring 

som en helhetlig tjeneste.  

Individuell tilpasning 
Prosjektets erfaringer med avstandsoppfølging peker på at tjenesten bør tilpasses den enkeltes 

behov med dynamiske løsninger som kan endres ettersom personens behov og helse endrer seg. 

Dette krever kommunikasjonsløsninger som lett lar seg tilpasse ulike behov, og rutiner for mottak og 

respons på rapporteringer etter individuelle avtaler. Å tilby tjenesten til innbyggers egen enhet gjør 

individuell tilpasning lettere, da utstyret ikke må refordeles til andre i perioder uten aktivitet.  

Helhetlig tilnærming i en plattform 
Erfaringer fra prosjektet peker også på at viktigheten av at pasientene får en helhetlig oppfølging 

som ivaretar hele deres helsemessige behov. Flere multisyke pasienter opplever det som 

kompliserende at oppfølgingen konsentrerer seg om en sykdom, eksempelvis kols. Ved videre satsing 

på avstandsoppfølging bør en ivareta helsebehov uavhengig av diagnose i en brukervennlig plattform 

som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern. 

Plan for oppfølging 
Pasienten har behov for konkrete tiltak og aksjonspunkt som kan iverksettes etter behov. Det er stor 

oppmerksomhet nasjonalt rundt egenbehandlingsplan med konkrete tiltak som inkluderer 

medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak som kan iverksettes av pasienten selv. 

Avstandsoppfølging kan fungere som beslutningsstøtte på igangsetting av medisinske tiltak, og kan 

være ansvarlige for veiledning mot ikke-medikamentelle tiltak og mål. Ved integrering av 

egenbehandlingsplan med medisinske tiltak må fastlege og/eller spesialist helsetjeneste være 

ansvarlige for denne, og det må sikres at alle involverte har tilgang til oppdatert versjon av 

egenbehandlingsplan. Avstandsoppfølging bør tilrettelegge for ulike former for 

oppfølgingsplan/egenbehandlingsplan som kan tilrettelegges for multisyke pasienter samt ulike 

tjenesteområder som eksempelvis pleie- og omsorgstjenester, hverdagsrehabilitering, fysioterapi, 

habilitering og rehabilitering, psykisk helse og forebyggende helsetjenester. 
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En digital egenbehandlingsplan eller oppfølgingsplan kan være en løsning som vil legge til rette for 

involvering av medisinsk oppfølging samt helsefremmende og forebyggende tiltak. Den digitale 

egenbehandlingsplanen kan åpne for at ulike faggrupper har redaktøransvar for sitt ansvarsområde i 

egenbehandlingsplanen. Dette vil sikre pasientsikkerhet og informasjonsflyt. 

 

Hindringer for nasjonal skalering 
Prosjektet erfarer at det er flere hindringer for nasjonal skalering per i dag: 

Avklaring av ansvar og mandat 
Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke med oppfølging av medisinske behandlingsmål i 

primærhelsetjenesten utfordrer etablert ansvar og mandat. Dersom tjenesten skal skaleres nasjonalt 

vil det være avgjørende med en avklaring av mandat og ansvar opp mot særlig fastlegetjeneste, men 

også akutt medisinske tjenester og spesialisthelsetjenesten. 

Digital arkitektur 
Utprøving bærer preg av umoden digital arkitektur, der forutsetninger for effektiv tjenesteleveranse 

ikke er etablerte. Stavanger kommune vurderer det som svært viktig å levere tjenesten til innbyggers 

egne enheter. En tilfredsstillende digital arkitektur vil legge tilrette for at innbygger mottar en sikker 

helsetjeneste på egen enhet, tjenesteytere forholder seg til en innlogging og ulike leverandører har 

mulighet til å koble på sin digitale løsning. 

Dersom tjenesten skal være bærekraftig, vil det være fornuftig å lære av andre næringer som ivaretar 

sikkerhet samtidig som de leverer tjenester til innbyggers enhet. Dersom nettbrett og sensorer skal 

distribueres av kommunen vil det være avgjørende å etablere nasjonale standarder for når et 

nettbrett og tilhørende sensorer kan foreskrives som medisinsk-teknisk utstyr, samt hvordan 

utstyret, vedlikeholdet av dette og logistikken rundt skal finansieres.  

Kostnader kontra gevinst 
Ved valg av målgrupper for avstandsoppfølging i primærhelsetjenesten vil det være avgjørende med 

en vurdering av hvor forventet gevinst kan realiseres. Dersom gevinsten realiseres i 

spesialisthelsetjenesten må det vurderes hvordan det skal legges til rette for finansiering av tjenesten 

i primærhelsetjenesten.  

Utprøvingen er per i dag i for liten grad innrettet mot kommunale utfordringer 
Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for eldre» peker mot store 

behov for helsetjenester som skal leveres av færre tjenesteytere. Avstandsoppfølging kan inngå som 

et viktig verktøy for å nå målet om aktive og gode liv for innbyggerne og helse- og omsorgstjenester 

av god kvalitet når det trengs. En ny nasjonal utprøving i kommunene bør i langt større grad 

synliggjøre hvordan avstandsoppfølging kan nyttes inn mot etablerte kommunale tjenester, på en slik 

måte at det realiseres gevinster som kan bidra til å opprettholde en helsetjeneste av god kvalitet 

også i fremtiden.   

 

Teknologi og samarbeid med leverandører 
Manglende digital arkitektur gjør det vanskelig å utvikle fullstendige digitale tjenester. Det er en 

forutsetning for en god fremtidig tjeneste at ulike leverandører kan hekte sin teknologi på et 

knutepunkt, samt integrasjon mot elektronisk pasient journal.  
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Programvare benyttet i God Helse Hjemme er i stor grad utviklet med tanke på et sykehusmiljø. 

Pasienter må blant annet skrives inn på digitale rom når de tildeles tjenesten, og løsningen legger til 

rette for et begrenset antall rom. Videre har det vært ulik oppfatning av hvilke justeringer som var 

nødvendige for å tilfredsstillende Normen for informasjonssikkerhet. Grunnet manglende to-faktor 

autentisering, foretrukket BankID, ble det nødvendig å avidentifisere pasienter i løsningen, og som 

følge av dette ble det umulig å prøve ut en rekke planlagte funksjoner.  

 

Suksesskriterier 

Behovskartlegging 
God Helse Hjemme har vært definert av den nasjonale utprøvingen sine behov og et stort fokus på 

måltall, på tross av blant annet uferdig teknologi og prosedyrer for personvern. De nasjonale 

behovene i denne typen utprøving vil ikke nødvendigvis samsvare med kommunens utfordringer og 

behov. Ved videre satsing på avstandsoppfølging vil det være avgjørende for Stavanger kommune å 

utrede behov og mulighetsrom lokalt på en bedre måte: 

• Hvilke tjenester tilbyr vi i dag, der avstandsoppfølging som metode kan være et verktøy 

for å avlaste/supplere og gi bedre kvalitet i tjenesten?  

• Hva har målgruppen behov for og hva defineres som nyttig og verdifullt av dem.  

Behovskartleggingen kan gi grunnlag for en prioritering av satsing på avstandsoppfølging i tjenester 

og tilbud der gevinsten er størst, både for målgruppen og kommunen. Videre kan avstandsoppfølging 

implementeres i andre tjenester og tilbud når tjenestemodellen er utprøvd.  

Markedsdialog 
Prosjektet erfarer at det vil bli nødvendig å initiere samarbeid med flere leverandører for å tilby 

avstandsoppfølging på en god måte. En leverandør har ikke alle funksjonene som er nødvendige for 

en helhetlig avstandsoppfølging, og det vil derfor være hensiktsmessig om ulike løsninger kan bygge 

på hverandre og snakke sammen for å få en kvalitativ god tjeneste med nødvendige funksjoner. 

Dette vil kreve en annen type markedsdialog enn de anskaffelsene som ble gjort i dette prosjektet. 

Behovskartlegging som synliggjør kommunens behov vil være en forutsetning for en god 

markedsdialog.  

Fastlegen som initiativtaker og medisinskfaglig ansvarlig 
Ved oppfølging av innbyggere med kronisk sykdom, må det være fastlegen og pasienten som 

vurderer at avstandsoppfølging er et nyttig tilbud. Dette er fastlegens mandat og det blir vanskelig 

med ansvarsforskyvninger over mot et responssenter.  

Prosjektet erfarer at avstandsoppfølgingen, slik ansvar og mandat utfordres i dag, bidrar til å bygge 

opp silotjenester. For å legge til rette for mer helhetlige tjenester må fastlegen være initiativtaker og 

medisinskfaglig ansvarlig. Dette forutsetter at avstandsoppfølging blir et tilgjengelig tiltak for 

fastlegene, og videre at det etableres delingsmuligheter mellom kommunikasjonsløsninger benyttet i 

avstandsoppfølging og fastlegenes elektroniske pasientjournal (EPJ). Fastlegen må gjennom sin EPJ 

ha tilgang til å sette medisinsk oppfølgingsplan og grenseverdier for sensormålinger for hver enkelt 

pasient, og sykepleiere i responstjenesten bør gis mulighet til å rådføre seg med fastlege fortløpende. 

Ved å innrette tjenesten slik at fastlegen opprettholder sitt medisinskfaglige ansvar vil det legges til 

rette for at flere pasientgrupper kan følges opp av kommunalt ansatte sykepleiere uten 

spesialistkompetanse.   
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Vurdering av registreringer og målinger kan gjøres av sykepleier på fastlegekontoret eller hos et 

responssenter i kommunen. Organisering hos fastlegen gir nærhet til medisinske beslutninger, 

samtidig vil en organisering i kommunen tilby et supplement og nærhet til primærhelsetjenesten, 

som også tilbyr døgntjenester.   

Skalerbar tjeneste med mulighet for individuelle tilpasninger 
Tildeling av kommunale tjenester skjer ikke på bakgrunn av diagnose, men en helhetlig vurdering av 

innbyggerens behov. Det er viktig at oppfølging av pasienter ivaretar hele mennesket og ikke bare en 

enkelt diagnose. Når en kommunal tjeneste innrettes etter en diagnose, og videre sykdomsgrad, blir 

tjenestene vanskelig å administrere. Mennesker er ulike og vil ha ulikt behov for type og mengde 

støtte for å oppnå gode resultater, uavhengig av diagnose og sykdomsgrad. Dersom 

avstandsoppfølging innrettes som en onesize-fits-all tjeneste, vil det ikke være en likeverdig tjeneste.   

Det bør være mulig å rapportere med den frekvensen pasienten i samråd med fastlege og/eller 

responssenter blir enige om. Dersom rapporteringsfrekvensen oppleves for hyppig står tjenesten i 

fare for å spre uhelse og bekymring ved å stadig minne tjenestemottaker på sin sykdom. Videre vil 

andre, i friskere perioder, ønske å legge bort rapporteringer og heller ha mulighet til å logge seg på 

ved behov. I perioder med utfordringer og sykdom er det hensiktsmessig å åpne for hyppigere 

rapportering og kontakt.  

Helsefremmende og forebyggende 
I St.meld.nr.47 (2008-2009), Samhandlingsreformen, fremheves det at helsetjenestene preges av for 

liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Helsetjenesten har sterkt fokus på behandling av 

sykdom og senkomplikasjoner, og lite på å fremme helse og forebygge helseproblemer. Som en 

konsekvens av dette skjer behandlingen når de kroniske sykdommene har kommet langt, i stedet for 

at disse forebygges og begrenses gjennom primærforebygging og tidlig intervensjon.  

Meld.St.15, Leve Hele Livet – en kvalitetsreform, viser til en forventet økning i behovet for 

helsetjenester kombinert med færre tjenesteytere. Det er nødvendig å endre innretning på 

tjenestene som leveres, for å møte tjenestebehovet med tilgjengelige ressurser. Samtidig vil det 

være avgjørende å forebygge mer tidligere, for å legge til rette for bedre helse blant generasjonen 

som er de eldre i årene 2030 – 2050 og søke å dempe tjenestebehovet på denne måten.  

Ved utprøving av nye tjenester vil det være hensiktsmessig å integrere to perspektiver samtidig: 

1. Nye måter å levere etablerte tjenester på 

2. Fremme helse for å redusere og utsette behovet for kommunale tjenester 

Det vil alltid være lettere å hente ut kortsiktig gevinst fra innovasjon innenfor etablerte tjenester. 

Forebyggende og helsefremmende arbeid er investering i fremtiden, og gevinster kan ikke forventes 

på kort sikt. Investering er en utgift som forventes å lede til framtidig avkastning. Med et 

fremtidsbilde preget av økende tjenestebehov og færre tjenesteytere er det viktig å investere i best 

mulig helse for innbyggerne, slik at en legger til rette for redusert og utsatt behov for tjenester 

senere.  

Når det skal etableres digital arkitektur og utvikles programvare som skal levere avstandsoppfølging i 

kommunene, vil det være viktig å legge til rette for digitale helsefremmende og forebyggende 

tjenester samtidig.  
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Bør flere kommuner satse på avstandsoppfølging? 
Det er viktig med en definisjon av avstandsoppfølging som ikke ekskluderer bruksområder for 

tjenesten. Avstandsoppfølging kan defineres som helsetilbud levert ved hjelp av teknologiske 

systemer som gir tilgang til helsehjelpen uavhengig av hvor tjenestemottaker og tjenesteleverandør 

er geografisk plassert. Helsehjelpen kan eksempelvis være undersøkelse, overvåking, behandling, 

oppfølging og opplæring. Denne definisjonen ekskluderer ikke aktuelle kommunale bruksområder, og 

åpner for at kommunene kan kartlegge behov og utvikle avstandsoppfølgingstjenesten på en måte 

som er nyttig for kommunen. 

Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke legger vekt på det medisinske og en gruppe 

tjenestemottakere. Som tidligere nevnt erfarer prosjektet at det er nødvendig med avklaringer rundt 

mandat og ansvar i møte med fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å bedre 

pasientsikkerheten. 

Avstandsoppfølging er et viktig verktøy for å løse kapasitetsutfordringer for den kommunale 

helsetjenesten, men det er avgjørende definisjonen ikke snevres inn på en slik måte at kommunene 

ikke får utnyttet potensiale som ligger i å følge opp innbyggere digitalt.  

 

Erfaringer og råd til oppstart 

Veikart for tjenesteinnovasjon 
I tjenesteinnovasjon er det viktig med gode verktøy for å sikre at planleggingen tar høyde for alle 

prosesser. I God Helse Hjemme har vi erfart at «Veikart for tjenesteinnovasjon» utviklet av KS er et 

svært nyttig verktøy. Det er særlig viktig å sette av nok tid til de første fasene, før den reelle 

utprøvingen av tjenesten starter.  

For å sikre tid i innledende faser kan det være nyttig å sette ulike mål for de ulike fasene av 

tjenesteinnovasjonen, slik at innledende og essensielt grunnarbeid ikke forhastes til fordel for å nå et 

måltall for utprøvingen.  

Behovskartlegging 
Det er avgjørende å bruke tid på behovskartlegging. En utprøving av avstandsoppfølging må løse 

kommunale behov, og gevinstene kunne realiseres på en slik måte at tjenesten kan vurderes for 

implementering i drift. Dersom tjenesten har en innretning som legger opp til gevinst i form av 

reduserte reinnleggelser på sykehuset, må prosjektet før oppstart ha en strategi for implementering i 

drift som tar høyde for økte kommunale utgifter.  

Brukerinvolvering 
Aktuelle målgrupper for tjenesten kan med fordel involveres i alle ledd av prosjektet, fra 

styringsgruppe til arbeidsgruppe. Ved å invitere et brukerpanel til å være med i utvikling og testing 

før utprøving, vil prosjektet få verdifull innsikt og nyttige innspill som kan resultere i bedre kvalitet på 

tjenesten. 

Suksesskriterier 
Ved oppstart av nytt prosjekt kan det være nyttig å vurdere de tidligere beskrevne suksesskriteriene i 

denne rapporten, samt vurdere hvilke kriterier som må være på plass for at utprøvingen skal være en 

lokal suksess.  
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Vedlegg 1; Sjekkliste for deltakere 

Vedlegg 2; selvrapportering kols 
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Vedlegg 4; selvrapportering friskliv 

Vedlegg 5; målplan FLS 

Vedlegg 6; Behovsspesifikasjon system for avstandsoppfølging 

Vedlegg 7; Forespørsel om kjøp av aktivitetsmålere 
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Vedlegg 1 

Sjekkliste oppstart for deltakere i God helse hjemme 
 

Navn___________________________       Deltaker______       Dato_________ 

 

 

 

 

 

 

 

Under møtet  

Informasjon: 
• Hensikten med prosjektet  

• Bruk fastlege/legevakt AMK som før, ikke en nødtjeneste 

• Sykepleieklinikkens åpningstid, tidspunkt for registrering 

• Forskning, en kan trekke seg når en ønsker 

 

 

Signatur på begge samtykkeskjema (forskning og kommune) 
 

 

Installer pasientportal, opplæring i bruk 
 

 

Teste videosamtale, informere om at Sykepleieklinikken tar kontakt og 
avtaler første møte 
 

 

Avtale rapporteringsfrekvens (2 ganger ukentlig de første 5 uker)  
 

 

 

Etter møtet  

Registrer opplysninger i pasientportal 
 

 

Legg inn tjenesten GHH i hovedkort CosDoc, eventuelt registrere bruker 
 

 

Dersom bruker har tjenester, send melding til HSK(CosDoc) 
 

 

 

  

 
https://imatisprd.stavanger.kommune.no/Imatis/Portal/Default.aspx 

 

 

https://imatisprd.stavanger.kommune.no/Imatis/Portal/Default.aspx
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

5 VIDEOSAMTALER VED KOLS AVSTANDSOPPFØLGING 

Ved første samtale kartlegges deltakers situasjon.  

Rekkefølgen på de neste samtalene avtales sammen med bruker i forhold til behov 

Bruk: 

• e-læringskurset om KOLS som ligger på nettportalen,  
• heftet «Til deg som har en kronisk lungesykdom» fra terapiavdelingen Seksjon 

rehabilitering Eigersund  
• KOLS, Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og 

oppfølging fra Helsedirektoratet 

  

KARTLEGGING 

Hvordan har du det? 

*Inhalasjoner 

• Vet du hvordan de brukes? 
• Har du riktig pusteteknikk? 

*Pust 

• Hva gjør du når du blir tung i pusten? 
• Hva du kan gjøre når du blir tung i pusten? 

*Røyk 

• Røyker du? 
• Ønsker du å slutte? 
• Røyketelefonen: 800 400 85 

*Ernæring 

• Hva spiser du? 
• Hvor mange måltider har du? 
• Næringsdrikker? 

*Fysisk aktivitet og trening 

• Trener du? 
• Er det treningstilbud der du bor? 
• Viktig å trene for å redusere kortpusthet og øke evnen til aktivitet. Trening vil være med 

på å fremme sekretmobiliseringen 
• Ikke farlig å bli andpusten 

*Psykisk helse 

• Hva gjør sykdommen med deg? 
  
  
  
  

• PUST/ANFALLSMESTRING (les s30 – 65 i e-læringsportalen) 
• Inhalasjonsmedisiner s 30-35  

▪ Åpner luftveiene 
o Korttidsvirkende 
o Langtidsvirkende 

▪ Steroider  
o Demper betennelsesreaksjoner lokalt i luftveiene 
o Vanlig med kombinasjonspreparat: steroider + langtidsvirkende 
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▪ Teknikk 
o  Viktig med god teknikk for at medisinen skal virke på rett sted 
o God sittestilling 
o Kammer – ved nedsatt pusteevne 

  

• Tegn på forverring, s 44 – 47 
▪ Økt tungpust, slimmengde og hoste 

▪ Kan gi endret grad av bevissthet 
▪ Årsaker: Luftforurensing: f.eks. eksos, parfyme, blomster. 

 
                Infeksjon  
 
  

• Hva gjør du ved forverring? S48-49 
▪ Har du egenbehandlingsplan? 
▪ Øke dosering av inhalasjoner? 
▪ Steroidekur? (Prednisolon)  
▪ Antibiotika? (Lungebetennelse) 
▪ Slimløsende? 
▪ Trening for å unngå funksjonstap 

 
  

• Hosteteknikk, s 53 
▪ Slimmobilisering: løsne – flytte – fjerne 
▪ Aktiv syklus:  

o Dype innpust som øker lungevolumet og ventilasjonen og dermed 
løsner sekretet  

o Støteteknikk som skal flytte sekret fra perifere til sentrale luftveier 
o Hvilepusten skal sikre kontinuerlig normalisering av pustemønsteret 

underveis i behandlingen                                            
(Helsedirektoratet) 

• Pusteteknikk, s 54 
• Hva du kan gjøre når du blir tung i pusten? S 54-55 
• Hva kan andre gjøre for deg når du blir tung i pusten? S 55 

 
  

  

  

  

  

ERNÆRING evt RØYK (les s 73-77 i e-læringsportalen, evt s 26-29) 

Det er viktig med riktig kosthold ved KOLS for å opprettholde muskelstyrke (sammen med 
trening) og forebygge/redusere forverrelser 

• Ernæring s 73-77  
▪ Du har økt energibehov ved KOLS 

 
     Lungesykdom gir økt energiomsetning: du bruker krefter på å puste/være                   
 
     tungpustet 
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• LHL kostråd: 
▪ Spis hyppige og små måltider 
▪ Velg retter som er enkle å tilberede 
▪ Lag retter som er lette å tygge 
▪ Å spise krever mye energi, hvil litt før du setter det til bords 
▪ Unngå å drikke mye før måltidene, fordi væske tar opp plass for maten 
▪ Drikk gjerne rikelig mot slutten av måltidet 
▪ Vær varsom med salt, som gjør slimet i bronkiene tykkere 
▪ Sitt oppreist mens du spiser, det reduserer trykket mot lungene¨ 
▪ Ta gjerne et multivitaminpreparat daglig som supplement til kostholdet 
▪ A- og C-vitaminer er særlig viktige for slimhinnene 

 
  
 
  

• Riktig ernæring er viktig ved behandling av KOLS. 
 
Det vil bidra til å  

▪ Opprettholde muskelstyrke 
▪ Kunne være i fysisk aktivitet 
▪ Forebygge eller redusere tretthet 
▪ Forebygge eller redusere forverringer 
▪ Forebygge eller redusere sykehusinnleggelse 

  

  

  

  

• Røyk, s 26-29   
▪ Reseptfrie nikotinpreparater på apoteket 
▪ Champix/Zyban er reseptbelagte medikamenter 

  

  

  

  

  

FYSISK AKTIVITET (les s 64-72, spesielt s 68-69, i e-læringsportalen) 

• Er det treningstilbud der du bor? 
• Forslag til øvelser i nettportalen 
• Viktig å trene for å fremme sekretmobilitet, bedret pust 
• Viktig for fysisk og psykisk helse  
• Viktig å trene utholdenhet (kondisjon), styrke og bevegelighet 
• Øvelser for de store muskelgruppene  
• Energibesparende arbeidsmetoder (s 71) 
• Avspenning – lett å få stramme muskler når det er tungt å puste 

 
  

• Se øvelser på nettportalen 
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• Tips om trening  
▪ Ta anfallsmedisin /åpnemedisin 10-15 min før trening 
▪ Ta deg ekstra god tid i oppvarmingsfasen (10-20 min) 
▪ Du bør være i aktivitet i 30 min og treningen bør være intervallpreget. Det vil si at du tar 

pauser underveis 
▪ Avslutt treningen med å trappe langsomt ned aktiviteten du holder på med 
▪ Gå tur, tren styrke, tren med strikk osv. 
▪ Det kan være hensiktsmessig å bruke leppepust under treningen 
▪ Ved trening i kuldeperioder kan du benytte kuldemaske (f.eks. Jonasmaske) 
▪ Unngå trening i forurensede områder eller områder med mye pollen 
▪ Tilpass treningen dersom du har feber, er forkjølet eller har infeksjon i kroppen. Unngå 

hard trening i slike perioder 
▪ All aktivitet er bra og være lystbetont 

                                                                                (Seksjon rehabilitering Eigersund) 

• Tips om avspenning 
▪ Tren gjerne på å slappe av i musklene i en god periode 
▪ Sitt eller ligg i en god stilling 
▪ Stram en muskel og slapp av. Gjør det med muskel etter muskel i hele kroppen 
▪ Få blodsirkulasjonen i gang med enkle sving- eller pendeløvelser med armene, 

frem/tilbake og sideveis.  
 
Dette øker sirkulasjonen og avfallsprodukter blir transportert bort. 
 
Du vil oppleve en behagelig varme i muskulaturen 

                      (Seksjon rehabilitering Eigersund: Å leve med lungesykdom, LHL 2004) 

                

  

PSYKISK HELSE (s 78 i e-læringsportalen) 

Depresjon og angst kommer ofte av fysiske begrensninger, isolasjon og fravær av sosial 
aktiviteter (Helsedirektoratet) 

• 90% med KOLS har angstproblemer 
• Hva er KOLS og hva er angstsymptomer? 
• Avspenningsøvelser 
• Mestringsstrategier 
• Fysisk aktivitet – flere studier har vist at lungerehabilitering med trening- og 

mestringsøvelser gir mindre depresjon og angst (Helsedirektoratet) 
• Se sidene om anfallsmestring s 54-55 

  

  

  

NYTTIGE LENKER 

• Lhl.no 
• Slutta.no 
• KOLS linjen 800 89 333 
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5 

Målplan 

Navn Klikk her for å skrive inn tekst. Dato Klikk her for å skrive inn en dato. 

Langtidsmål   Spesifikt Målbart Attraktivt Relevant Tidsbestemt 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 
 
 
 
 

Delmål   Trinnene frem mot langtidsmålet, SMART 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Arbeidsoppgaver  

Fysisk Aktivitet 

Arbeidsoppgaver  

Kosthold 

Arbeidsoppgaver 

Mentalt 

Arbeidsoppgaver 

Praktisk 
tilrettelegging 

 
Klikk her for å skrive inn 
tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klikk her for å skrive inn 
tekst. 

 
Klikk her for å skrive inn 
tekst. 

 
Klikk her for å skrive inn 
tekst. 
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Vedlegg 6 

Behovsspesifikasjon:  
System for avstandsoppfølging av KOLS-
pasienter i Stavanger 
 

Innledning  
Stavanger kommune har vedtatt en strategi for velferdsteknologi. Målet for denne satsingen er at 
våre innbyggere skal gjøre bruk av teknologi som bidrar til økt trygghet, aktivitet og selvstendighet. 
Strategien er en del av kommunens folkehelseinitiativ «Leve hele livet». 
 
Avdeling for velferdsteknologi er kommunens sentral for utprøving og implementering av 
velferdsteknologi. I inneværende år vil avdelingen fokusere på hjemmeboende innbyggere. Det betyr 
at vi satser på teknologi som styrker evnen og mulighetene til å bo i eget hjem lengst mulig. Avdeling 
for velferdsteknologi er en del av Helsehuset i Stavanger, som håndterer kommunens ansvar for 
helsefremmende strategier og innovasjon av pleie og omsorg. I Helsehuset finner vi også 
Sykepleieklinikken, som vil ha oppfølgingen av brukerne i dette prosjektet, bemanne den 
telemedisinske sentralen. I denne teksten blir sykepleieklinikken omtalt som «operatører». 
 

Prosjektoppdraget 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å teste ut løsninger for ”Avstandsoppfølging av kroniske 
sykdommer” i perioden 2016 – 2017. Prosjektet omfatter fire kommuner i Norge og har en varighet 
foreløpig ut 2017 med mulighet for 1 års forlengelse. Hver kommune har et spesielt oppdrag gitt av 
Helse og omsorgsdepartementet (HOD). 

Stavanger har fått i oppdrag å gjennomføre avstandsoppfølging av 150 innbyggere med KOLS-
diagnose i løpet av prosjektperioden. KOLS er en luftveislidelse som ikke lar seg reversere, men 
forebyggende tiltak kan redusere symptomene. Det er trolig mellom 250 000 og 300 000 personer i 
Norge som har KOLS, men mange lever med sykdommen uten å ha en diagnose. 
 
I det nasjonale utprøvingsoppdraget har kommunen også en definert oppgave i å prøve ut 
avstandsoppfølging av innbyggere som har behov for å endre levevaner for å redusere risiko for 
kroniske sykdommer. Utprøvingen av avstandsoppfølging vil også omfatte denne brukergruppen. 
Kommunen ønsker å ta i bruk samme kommunikasjonsløsning, som her beskrives for KOLS pasienter, 
uten sensortilknytning for å tilby støtte til innbyggere som endrer levevaner. Denne utprøvingen vil 
omfatte 200 innbyggere i samme tidsperiode, og omfatte innbyggere som tar kontakt med 
Frisklivssentralen for oppfølging.  
 
Dette er et nasjonalt prosjekt og det vil derfor følges av forskningsaktiviteter. Helsedirektoratet har 
engasjert to forskningspartnere til prosjektet; Intro International AS skal gjennomføre effekt-
evalueringer og SINTEF som skal bidra som utviklingspartner for tjenesten i kommunene. Den valgte 
leverandøren må derfor være tilgjengelig for å samarbeide med disse forskningspartnerne. Det vil 
også være aktuelt at leverandøren deltar i styrings- og arbeidsmøter i prosjektet. Av samme grunn 
må leverandøren opplyse om utvikling og tekniske endringer i løsningen underveis. Kunnskap og 
suksessfulle løsninger utviklet i prosjektet vil ha stor overføringsverdi for hvordan andre kommuner 
kan løse sine utfordringer i helse- og omsorgssektoren.  
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Stavanger kommune ønsker å lease en teknisk løsning som kan ivareta prosjektets ambisjoner. 
Prosjektperioden er to år fra signaturdato. Kostnader forbundet med utviklingsarbeid i prosjektet vil 
delvis dekkes av prosjektmidler, men det må også påregnes at leverandør må dekke noe av sine 
kostnader uten vederlag fra kommunen. 
 
Stavanger kommune, i samarbeid med leverandøren, er ansvarlig for at utstyr og infrastruktur er 
etablert i rimelig tid i forkant av installasjonsdag, slik at man kan ha tid til å teste løsningen og utføre 
eventuelle programrettinger før prosjektet driftsettes. Opplæring av ansatte, programrettinger, samt 
installering skal starte umiddelbart etter avtalesignering. Det er et krav til leverandør at løsning skal 
være operativ senest 1 mnd. etter at avtalen er signert. 
  

Beskrivelse av løsningen 
Avstandsoppfølging – gjerne kalt telemedisin – innebærer at pasienter kan gjennomføre målinger og 
rapporteringer av egen helsetilstand fra sitt eget hjem. Informasjon skal i neste rekke håndteres og 
responderes på av kommunens ansatte.  
 
Tjenesten skal prøves ut blant KOLS-pasienter som bor hjemme, og oppfølgingen vil vare så lenge det 
er behov for dette. En ser for seg at bruker gjennomfører målinger selv, og at det foregår 
videokommunikasjon med Sykepleieklinikken etter avtale og behov. Innholdet i oppfølgingen vil 
tilpasses individuelt, men vil bygge på helsedirektoratets anbefalinger. Her anbefales blant annet 
forebyggende tiltak som røykeslutt, trening, opplæring i pusteteknikk og slimmobilisering, god 
ernæring og hjelp til mestring av funksjonstap. Helsedirektoratet anbefaler også at KOLS-pasienter 
har god kunnskap om sin helsetilstand. 
 
Bruker vil selv kunne registrere og sende inn sine registreringer. Når personalet på Sykepleieklinikken 

logger seg på løsningen vil de hurtig få en oversikt over brukere som har sendt inn dårlige målinger 

og da kontakte bruker og komme med råd. 

«Helse@Hjemme» er et tilsvarende prosjekt som gjennomføres av Helse Vest. Dette er også en 

telemedisinsk sentral som tilbyr KOLS-pasienter oppfølging i 14 dager etter utskriving fra Stavanger 

Universitetssjukehus. «Helse@Hjemme» vil være spesialisthelsetjeneste i dette prosjektet, og 

pasienter kan overføres til videre oppfølging her ved forverring. Det er derfor nødvendig at 

«Helse@Hjemme» og andre helseaktører har tilgang til å logge seg på løsningen. Vi tenker da på 

spesialisthelsetjenesten og fastleger. Stavanger kommune skal ha tilgangskontrollen. 

Systemet vil ha to funksjoner, den ene er å forebygge forverring av helsetilstanden, den andre er å 
være til støtte og hjelp dersom pasienten har behov for tettere oppfølging. Ved behov for tettere 
oppfølging kan pasienten overføres til "Helse@Hjemme", som er et tilsvarende prosjekt i regi av 
Helse Vest. Det skal også være mulig å få råd fra, eller konsultere fastlege eller annen helseinstans.  
  
Vi har derfor behov for en kommunikasjonsplattform for å overføre telemedisinske data mellom 
bruker og operatører i kommunen. Stavanger ønsker å bruke innbyggerens egen enhet (PC, Mac, 
nettbrett) som verktøy, og vil utforske dette gjennom prosjektet. Det er viktig med høy grad av 
brukervennlighet både ved innlogging og bruk av løsningen samtidig som krav om personvern og 
informasjonssikkerhet ivaretas.  
 
Det er to sett med registreringer vi ønsker at brukeren skal ha mulighet til: 
 

1. Egenmålinger ved å fylle ut elektronisk skjema. Disse rapportene fokuserer på brukerens 
tilstand. Den telemedisinske sentralen (på "Sykepleieklinikken") vil bruke denne 
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informasjonen til å presisere sin oppfølging, samt å muliggjøre identifisering av forverring 
eller forbedring av tilstanden 

2. Registreringer gjennom et pulsoksymeter. Puls og oksygenmetning er nyttig informasjon i 
oppfølging av personer med KOLS. Vi ønsker tilbud på 25 pulsoksymeter som kan benyttes til 
dette formålet. Pulsoksymetrene må være av en kvalitet som tilfredsstiller medisinske krav, 
samt at de må kunne koples til brukerens enhet gjennom USB eller Bluetooth el.lign. 

 

Det kan bli aktuelt å utvide dette til flere typer målinger, og det må være mulig å kunne koble til 

andre typer sensorer. Kommunikasjonen mellom bruker og Sykepleieklinikken skal foregå gjennom 

video og samtale, med behov for god kvalitet på begge disse. Det planlegges også at det skal være 

mulig å kommunisere skriftlig, og det ønskes et forslag til løsning på dette.  

Brukeren 
Vi har foreløpig kun to utvalgskriterier: 
 

1. KOLS-diagnose  
2. Hjemmehørende i Stavanger 

 
Prosjektet skal blant annet gi svar på om dette er tilstrekkelige utvalgskriterier, eller om en skal 
spesifisere medisinske og diagnostiske forhold; eksempelvis dypere kategorisering av KOLS-
diagnosen, eller om en skal inkludere tilleggsdiagnoser. Prosjektet skal også gi svar på om det er 
nyttig og relevant å inkludere flere og andre diagnosegrupper; eksempelvis hjerte- og karlidelser, 
diabetes, sykelig overvekt eller livsstilsutfordringer. På grunn av dette må det være mulig å tilknytte 
andre måleapparater som for eksempel blodsukkermåling og utstyr for å måle blodtrykk og puls og 
legge til rette for mulighet til å ulike oppsett for egenrapportering. 
 
Vi ønsker at dette prosjektet skal gi brukeren en mulighet til å ta et tettere eierskap til egen sykdom 
og livsstil, og bli mer kjent med symptomhåndtering og sunne helsevalg knyttet til bedring av egen 
helse. Dette tror vi er mulig når brukeren registrerer egne data, samt benytte sensorteknologi for å få 
et tydeligere bilde. Vi har også en tro på at dette vil øke den enkeltes trygghet til å leve med en 
kronisk sykdom; redusere stress og engstelse.  
 
Prosjektet har en ambisjon om å benytte eksisterende teknologi som finnes hos brukeren allerede. 
Dette ser vi som en klar styrke med tanke på utvidelser av framtidige velferdsteknologiske løsninger. 
Det vil være et stort inntjeningspotensial om kommunen kan yte tjenester via brukeres egne 
plattformer. I tillegg ser vi for oss at dette også vil framstå som en gevinst for brukeren å benytte 
enheter som er kjente. Vi ser for oss at enkelte av de aktuelle brukerne har varierende grad av 
kompetanse med bruk av PC/nettbrett fra før, og det er av den grunn viktig med høy grad av 
brukervennlighet ved bruk og pålogging. 
 

Ansatte 
Avstandsoppfølging, eller telemedisin er å gjøre bruk av de mulighetene som ny teknologi åpner for. 
Nyere sensorteknologi og kommunikasjonsteknologi muliggjør en langt mer kostnadseffektiv 
oppfølging enn hva den tradisjonelle oppfølgingen kan tilby. Dette innebærer gevinster knyttet til 
hyppigheten av oppfølgingen uten at en trenger å redusere kvaliteten og dybden.  
 
Nye arbeidsmetoder krever alltid en viss tilpasning, og et delmål i prosjektet er å undersøke hvilke 
endringer kommunen må legge til rette for ved ordinær drift: 
 

- Tekniske ferdigheter 



39 
 

- Operasjonelle og prosedyremessige tilpasninger 
- Kommunikasjonskanaler og samarbeidsrelasjoner 
- Dybdekompetanse 

 
Dette prosjektet vil forhåpentligvis gi kommunen muligheter til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter 
som er nødvendige i det videre arbeidet med implementering.  
 
Avstandsoppfølgingsprosjektet fører til behov for kompetansendring for ansatte som skal 
gjennomføre oppfølgingen. Innledningsvis er det nødvendig med dybdekompetanse innen den 
lidelsen en søker å følge opp, dernest er det avgjørende med gode rutiner og registreringer for å 
forsikre at det fulle bildet er dekket.  
 
Ansatte har også behov for opplæring i bruk av løsningen og hvordan installasjon skal foregå hjemme 
hos bruker, og det er ønskelig at leverandøren bistår med dette. Vi antar at det vil være nødvendig å 
lære opp 10 ansatte i bruk av løsningen. Disse skal i neste rekke både håndtere løsningen i den 
telemedisinske sentralen, samt lære opp brukere. Opplæringen skal skje i Helsehuset, Stavanger.  
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Framdrift og brukerreise 
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Tekniske behov og rammer 
  
Stavanger kommune har en målrettet satsing på bruk av velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenestene. Dette har forankring i kommunens visjon og verdigrunnlag og i Stavanger 

kommunes Digitalisteringsstategi og IKT-strategi. 

  

For å kunne yte fremtidsretta, gode innbyggertjenester og gi ansatte effektive IKT-verktøy, er det vårt 

mål å ha en solid arkitektur og en gjennomtenkt infrastruktur. Det skal være mulig å utveksle 

informasjon samt kommunisere mellom ulike IKT-systemer også på tvers av forvaltningsnivå. IKT-

arkitekturen danner grunnlaget for planer om nye IKT-anskaffelser, videreutvikling og ressursbehov. 

  

Vi skal forholde oss til offentlige standarder, felleskomponenter og føringer fra offentlige 

myndigheter. 

 

Stavanger kommune er opptatt av å etablere et godt design for Internet of Things og implementere 

et eget teknisk nett som kan brukes i den sammenheng. 

  

Stavanger kommune jobber også med å etablere løsning for å implementere ny felles 

programvareløsning for alarmmottak som kan samordne hendelses- og alarmkommunikasjon.  

  

Stavanger kommune ser på muligheten for å ta i bruk SCAIP-protokollen (Sosial Care Alarm Internet 

Protocol) i kommunikasjonsutvekslingen mellom bruker og alarmsentral. 

 

 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Samfunnsutvikling/Digitaliseringsstrategi-2014-2029/
http://www.stavanger.kommune.no/Documents/IKT-strategi/IKT-strategi.pdf
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KRAV 
Forventninger krav til systemet er listet i tabellene under. Tabellene fylles ut i henhold til følgende: 

a) Dekkes Ja = Funksjonaliteten dekkes gjennom standardløsningen som er tilbudt.  

 

Leverandøren skal i kolonnen «Beskrivelse» oppgi: 

1. Funksjonen er oppfylt og i produksjon hos annen kunde 
2. Kravet er oppfylt, men ikke i produksjon hos annen kunde, samt 

oppgi planlagt dato for produksjonssetting, hvis den finnes 
3. Kravet vil kunne oppfylles ved tilpasninger / utvikling og settes i 

produksjon ved planlagt produksjonsoppstart. Omfang av 
tilpasning / utvikling må beskrives 

4. Kravet vil kunne oppfylles ved tilpasninger / utvikling. Det må 
framkomme hvor lenge etter produksjonsstart funksjonen vil være 
på plass – og omfang av tilpasning / utvikling 

 

Nei = Funksjonaliteten dekkes ikke av standardløsning eller tilpasning 

Beskrivelse «X» i tabellen betyr at leverandøren gir en nærmere beskrivelse av 

løsningen på det aktuelle sjekkpunktet.  

Andre kommentarer / presiseringer leverandør ønsker å gi, kan gjøres 

gjennom henvisning til vedlegg. 

 

 

Manglende innfrielse av forventningene i tabellen under vil etter en konkret vurdering kunne anses som 

vesentlige forbehold / avvik. Ved avvik fra forventninger merket med 1. vil terskelen for å mene at det 

foreligger vesentlige forbehold / avvik være lavere enn ved avvik fra forventninger merket med 2.  
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Dekkes 

(J, N) 

Beskrivelse 

 

1.0  Bruker (den som følges opp i hjemmet)   

  Bruker bør ha mulighet for å benytte eget pc-utstyr (PC, Mac eller 
nettbrett) og eget bredbåndsutstyr. Beskriv. 

 x  

  Løsningen skal ivareta kommunikasjon med operatør ved hjelp av 
videokommunikasjon og tale, operatør skal være den som ringer opp 
bruker.  Beskriv. 

 x  

  Løsningen skal ha et brukervennlig og enkelt grensesnitt slik at det også 
kan benyttes av brukere med lite erfaring.  

 x  

  Løsningen skal ivareta gjennomføring av målinger (pulsoksymeter) og 
registreringer (selvrapporteringer) på en enkel og intuitiv måte. Beskriv. 

 x  

  Beskriv mulighet for å koble til andre måleapparater og 
egenregistreringer. 

 x  

  Løsningen bør ivareta tekstbasert kommunikasjon mellom bruker og 
operatør. Toveis-kommunikasjon. Beskriv. 

 x  

  Ved forverring av registrerte målinger må dette tydelig komme frem i 
løsningen både for operatør og for den enkelte pasient. Beskriv. 

 x  
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Dekkes 

(J, N) 

Beskrivelse 

 

  Bruker skal kunne se rapporterte data på en oversiktlig måte, dette 
gjelder både enkeltmålinger og historikk.  Beskriv. 

 X  

  Løsningen skal leveres med 25 pulsoksymeter som kommuniserer med 
plattformen via stabil og sikker overføringsteknologi 

 (Se under punkt 3; IT-løsning) 

   

2.0  Profesjonelle aktører:  

Operatører i Sykepleieklinikken, på sykehuset og fastleger 

   

  Løsningen skal støtte rolle-basert aksesskontroll.    

  Løsningen skal gi tydelig oversikt over rapporterte data fra bruker. Det 
skal komme tydelig fram når det er forverring av tilstand hos bruker.  

 X  

  Video, lyd og pasientdata bør være tilgjengelig i samme skjermbilde.  X  

  Tilbyder må presentere en god opplæringsplan i løsningen og gi 
nødvendig opplæring til autorisert personell. 

 X  

  Tilbyder skal ha supporttjeneste som er tilgjengelig mellom 0730 og 
1600 

   

  Tilbyder skal dokumentere en akseptabel responstid på support og 
feilretting. 
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Dekkes 

(J, N) 

Beskrivelse 

 

  Løsningen må muliggjøre deling av informasjon og arbeidsoppgaver 
mellom ulike aktører (Operatører i Sykepleieklinikken, på sykehuset og 
fastleger).  

 X  

3.0  IT-løsning   

  Løsning skal ivareta personvern, sikker autentisering og lagring og 
kommunikasjon av data; både for bruker og helsepersonell. Sensor- og 
brukerdata skal overføres kryptert til sentral løsning. Sikkerhetsløsning 
skal beskrives.  

 X  

  Løsningen skal være web-basert og skal kunne kjøres på alle nettlesere 
som støtter HTML5 

   

  Løsningen bør støtte responsivt design slik at den skalerer til alle 
skjermstørrelser hos bruker og operatør. Beskriv. 

 x  

  Løsningen skal kunne motta sensordata fra telemedisinsk utstyr. 
Beskriv hvordan løsningen mottar sensordata 

   

  Løsningen skal støtte manuell inntasting av sensordata i de tilfeller hvor 
trådløs overføring ikke fungerer. 

 X  

  Løsningen skal muliggjøre video mellom operatør og bruker. Beskriv 
hvordan løsningen håndterer dette.  

 X  
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Dekkes 

(J, N) 

Beskrivelse 

 

4.0  Datasenter – infrastruktur og drift 

 

  

  Løsningen bør kjøres og driftes i Stavanger kommune sitt datasenter. 
(Stavanger kommunes servermiljø er virtualisert og består primært av 
Windows-server 2008R2/2012. Løsningen skal kunne driftes i dette 
miljøet) 

 X  

  Applikasjons- og databaseserver bør kunne kjøres i et Citrix-miljø. 
Beskriv løsning, herunder cpu, minne, lagringsbehov etc 

 X  

  Løsning bør være i henhold til HDIRs referansearkitektur. Beskriv.   X  

  Løsningen skal være pålitelig og ha høy grad av oppetid. Beskriv 
backup-løsninger, tiltak for redundans, eventuelt ulike alternativer for 
dette. 

   

  Løsningen skal ha muligheten for integrasjon av relevante data mot 
kommunens pasientjournalsystem (CosDoc levert av Acos) 

 X  

  Innsamling og lagring av data skal være i henhold til gjeldende 
lovgivning 

 X  

  Drifts- og installasjonsdokumentasjon skal leveres med løsningen    
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Tildelingskriterier: 
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Vedlegg 7 

Til aktuelle leverandører 

FORESPØRSEL OM TILBUD OM KJØP AV AKTIVITETSMÅLERE 
 

1. Innledning 
 
Stavanger kommune har vedtatt en strategi for velferdsteknologi. Målet for denne satsingen er at 
våre innbyggere skal gjøre bruk av teknologi som bidrar til økt trygghet, aktivitet og selvstendighet. 
Strategien er en del av kommunens folkehelseinitiativ «Leve hele livet». 
 
Helsehuset Stavanger er kommunens innovasjonsverksted for nye måter å tilby helsetjenester. Felles 
for alle tilbudene i Helsehuset Stavanger er at de støtter innbyggerne til å være aktive deltakere i 
samfunnet. Tilbudene skal også bidra til å fremme helse og redusere risiko for sykdom.  
 

Stavanger kommune skal prøve ut aktivitetsmålere som motivasjonsverktøy i avstandsoppfølging av 

kronisk syke. I denne forbindelse ønsker vi tilbud på inntil 200 aktivitetsmålere. 

For denne anskaffelsen har kommunen valgt å ta kontakt med tre leverandører for å innhente tilbud.  

Den økonomiske rammen for dette oppdraget forutsettes å ligge godt innenfor nasjonal terskelverdi. 

Kontrakt vil bli tildelt i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser (del I). 

 

1.1. Prosjektoppdraget 
Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å teste ut løsninger for «Avstandsoppfølging av 
kroniske sykdommer» i perioden 2016 – 2017. Prosjektet omfatter fire kommuner i Norge og har 
en varighet ut 2017, med mulighet for 1 års forlengelse. Hver kommune har et spesielt oppdrag gitt 
av Helse og omsorgsdepartementet (HOD). 

Stavanger kommune har fått i oppdrag å gjennomføre avstandsoppfølging av 150 innbyggere med 
KOLS-diagnose i løpet av prosjektperioden, og 200 innbyggere som ønsker å endre levevaner for å 
redusere risiko for kronisk sykdom.  
 
Dette er et nasjonalt prosjekt og det vil derfor følges av forskningsaktiviteter. Helsedirektoratet har 
engasjert to forskningspartnere til prosjektet; Intro International AS skal gjennomføre effekt-
evalueringer og SINTEF som skal bidra som utviklingspartner for tjenesten i kommunene.  
 
 

1.2. Beskrivelse av tjenesten 
Avstandsoppfølging innebærer at pasienter kan gjennomføre målinger og rapporteringer av egen 
helsetilstand fra hjemmet. Informasjon skal i neste rekke håndteres og responderes på av 
kommunens ansatte.  
 
Tjenesten skal prøves ut blant innbyggere i Stavanger kommune, og oppfølgingen vil vare så lenge 
det er behov for dette. Ved hjelp av en kommunikasjonsplattform, IMATIS, vil innbyggere rapportere 
på egen helse ukentlig, og eventuelt legge inn måledata. Innbygger gjennomfører selv målinger, og 
videokommunikasjon og/eller chat med responssenteret avtales ved behov. Oppfølgingen blir 
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individuelt tilpasset, og vil der det foreligger kjent diagnose, som KOLS, ta utgangspunkt i 
behandlingsplan som er utarbeidet av fastlege.  
 
Det utarbeides videre videomateriale og digitale kurs som vil være tilgjengelige for innbyggerne. 
Materialet tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger, og vil blant annet tilby generelle 
forebyggende tiltak som røykeslutt, trening og kosthold samt mer sykdomsspesifikke tiltak som 
opplæring i pusteteknikk og slimmobilisering, hjelp til mestring av funksjonstap og undervisning om 
sykdommen. 
 
Systemet vil ha to funksjoner; å forebygge utvikling av eller forverring av sykdom, samt å være til 
støtte og hjelp dersom pasienten har behov for tettere oppfølging.  
  
Det er nå behov for aktivitetsmålere som kan gi data om endring i aktivitetsnivå og fysisk form over 
tid.  
 

1.3. Brukeren 
Aktivitetsmåleren vil bli tilbudt deltakere i God Helse Hjemme, som ønsker å endre levevaner. Dette 
kan være også være innbyggere med KOLS, som har et ønske om å endre levevaner.  
 
Kommunen ønsker at dette prosjektet skal gi brukeren en mulighet til å ta et tettere eierskap til egen 
helse og bli kjent med sunne helsevalg knyttet til bedring av egen helse. 
 

1.4. Ansatte 
Frisklivssentralen tilbyr støtte og veiledning til innbyggere som ønsker å endre levevaner. 
Frisklivssentralen skal tilby avstandsoppfølging, og ansatte vil lese selvrapportering fra deltakere i 
IMATIS-løsning. Data fra aktivitetsmåler skal støtte ansatte i veiledningen av deltakere, og gi 
vurderingsgrunnlag for om deltaker trenger tettere oppfølging eller om deltaker er på vei mot 
aktivitetsmålet sitt. 
 
 

2. Krav til leveransen 
 

2.1. Beskrivelse av løsningen 
Aktivitetsmåleren skal være et av flere måleverktøy i tjenesten, og skal tilby individuelt tilpassede 

mål for aktivitet som tar høyde for fysisk form, alder og kjønn. Aktivitetsmåleren skal måle intensitet i 

aktiviteten og gi høyere uttelling mot aktivitetsmålet ved høyere intensitet i aktiviteten. 

Aktivitetsmålet skal utvikle seg i takt med individuell utvikling i fysisk form og det er ønskelig med 

mulighet for å velge å vedlikeholde dagens fysiske form samt en beskrivelse av hvordan individer som 

ligger godt over anbefalinger blir motivert av løsningen. Aktivitetsmåleren og løsningen skal 

fremstille hvilepuls over tid, og aktivitetsmålet skal være ett uttrykk for aktivitet over tid utover ett 

døgn, eksempelvis de siste syv dager. Løsningen må ta høyde for manglende data i perioder uten 

bruk. Det er ønskelig med vanntetthet, og en beskrivelse av hvordan aktiviteter i vann medregnes 

dersom aktivitetsmåleren ikke er vanntett. Aktivitetsmåleren må være tilgjengelig i ulike størrelser, 

og være enkel og intuitiv i bruk. Løsningen må tilby webserver med åpent API, slik at data kan 

fremstilles i IMATIS-løsning. Se vedlegg 1 for tilbudsskjema med krav i tabellform.  
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2.2. Tekniske behov og rammer 
 Aktivitetsmåleren skal benyttes som motivasjonsverktøy i en helsetjeneste, der det er krav til sikker 
kommunikasjon. For å ivareta sikkerheten er det nødvendig at aktivitetsmåleren kommuniserer 
direkte med tredjeparts applikasjon via lav energi blåtann, BLE.  
 

 

2.3. Omfang og levering 
Det er behov for inntil 200 aktivitetsmålere, og pris per stykk eks mva må oppgis i tilbudet.  Levering 

må skje før 31.12.2016 og faktureres innen utgangen av januar 2017. 

 

 

3. Krav til tilbudet 
Tilbudet må være utformet slik at det på en tydelig måte redegjør for Deres kompetanse og erfaring 

med denne typen oppdrag, tilbudets innhold, samlet pris for oppdraget, vilkår og eventuelle 

forbehold.  

Tilbud som ikke er utformet i henhold til beskrivelsen ovenfor vil kunne bli avvist. 

Tilbudet skal leveres elektronisk til oppdragsgivers kontaktperson innen 9.12.2016. 

 

4. Evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt 
Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av konkurranse mellom de leverandører som er blitt 

forespurt om å levere tilbud og etter en vurdering av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige basert på skisserte tildelingskriteria. 

 

Tildelingskriterier Vekting i % 

1. Kvalitet 
I leveransen vurderes kvalitet som beskrivelse av brukervennlige løsninger for å 
fremstille aktivitetsnivå over tid både på armbånd, fysisk form og mulighet for 
individuelt tilpassede aktivitetsmål.  
 

40% 

2. Estetiske og funksjonsmessige egenskaper 

Aktivitetsarmbåndet skal være designet for daglig bruk og gi brukervennlig 

feedback til bæreren om aktivitetsnivå og aktivitetsmål for dagen. 

20% 

3. Pris 

Pris per enhet eks mva, samt levering av løsning som støtter synkronisering mot 

tredjeparts applikasjon ved hjelp av BLE. 

20% 

 

Oppdragsgiver vil evaluere tilbudene innen kort tid, og alle leverandørene vil bli tilskrevet med en 

orientering om hvem som har fått kontrakten. 
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Eventuelle spørsmål kan rettes til oppdragsgivers kontaktperson: 

 

Navn: Kristine Skjøthaug 

Telefon: 996 91 779 

E-post: Kristine.skjothaug@stavanger.kommune.no 

 

 

Vi håper oppdraget er av interesse og oppfordrer Dem til å levere oss et tilbud i henhold til 

beskrivelsene. 

 

 

Med hilsen 

 

Kristine Skjøthaug 

Prosjektleder God Helse Hjemme 

Helsehuset Stavanger 

 

 

Vedlegg 1: Tilbudsskjema 

Vedlegg 2: Standard kontraktsvilkår for Stavanger kommune 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:Kristine.skjothaug@stavanger.kommune.no
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Vedlegg 1  
 

KRAV 
Forventninger krav til systemet er listet i tabellene under. Tabellene fylles ut i henhold til følgende: 

b) Dekkes Ja = Funksjonaliteten dekkes gjennom standardløsningen som er tilbudt.  

 

Leverandøren skal i kolonnen «Beskrivelse» oppgi: 

5. Funksjonen er oppfylt og i produksjon hos annen kunde 
6. Kravet er oppfylt, men ikke i produksjon hos annen kunde, samt 

oppgi planlagt dato for produksjonssetting, hvis den finnes 
7. Kravet vil kunne oppfylles ved tilpasninger / utvikling og settes i 

produksjon ved planlagt produksjonsoppstart. Omfang av 
tilpasning / utvikling må beskrives 

8. Kravet vil kunne oppfylles ved tilpasninger / utvikling. Det må 
framkomme hvor lenge etter produksjonsstart funksjonen vil være 
på plass – og omfang av tilpasning / utvikling 

 

Nei = Funksjonaliteten dekkes ikke av standardløsning eller tilpasning 

Beskrivelse «X» i tabellen betyr at leverandøren gir en nærmere beskrivelse av 

løsningen på det aktuelle sjekkpunktet.  

Andre kommentarer / presiseringer leverandør ønsker å gi, kan gjøres 

gjennom henvisning til vedlegg. 

 

 

Manglende innfrielse av forventningene i tabellen under vil etter en konkret vurdering kunne anses som 

vesentlige forbehold / avvik. Ved avvikra forventninger merket med 1. vil terskelen for å mene at det foreligger 

vesentlige forbehold / avvik være lavere enn ved avvik fra forventninger merket med 2.  
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  Tilbudsskjema Dekkes 

(J, N) 

Beskrivelse 

 

1.0  Løsning   

  Løsningen skal ha et brukervennlig og enkelt grensesnitt slik at det også 
kan benyttes av brukere med lite erfaring. 

 x  

  Løsningen skal støtte overføring av data ved hjelp av Bluetooth Low 
Energy, BLE, og eventuelt USB. Beskriv   

 x  

  Løsningen skal gi mulighet for overføring av data direkte til tredjeparts 
applikasjon, uten å gå om leverandørserver. Beskriv. 

 x  

  Løsningen skal ta høyde for perioder uten bruk av aktivitetsmåleren. 
Beskriv hvordan manglende data behandles.  

 x  

  Løsningen bør gi mulighet for etterregistrering av aktiviteter, 
eksempelvis fra vann. 

 x  

  Løsningen skal fremstille endring i aktivitetsnivå og hvilepuls og/eller 
fysisk form over tid. Beskriv 

 x  

  Løsningen skal tilby individuelt tilpassede mål for aktivitet som tar 
hensyn til fysisk form, alder og kjønn. 

 x  

  Løsningen skal måle intensitet i aktivitet og gi høyrere uttelling mot 
måloppnåelse ved aktiviteter med høy aktivitet.  

 x  
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  Tilbudsskjema Dekkes 

(J, N) 

Beskrivelse 

 

  Løsningen skal tilby progressive aktivitetsmål som utvikler seg i takt 
med individuell utvikling i fysisk form 

 X  

  Løsningen skal tilby aktivitetsmål som er uttrykk for aktivitet over en 
tidsperiode utover 24 timer. Det er ønskelig at aktivitet fra de syv 
forutgående dagene sees i sammenheng, og påvirker dagens 
aktivitetsmål.  

 X  

  Løsningen bør tilby mulighet for å velge å vedlikeholde nåværende 
fysiske form, både for personer som ligger under anbefalt aktivitetsnivå 
og de som ligger langt over. 

 X  

    x  

2.0  Aktivitetsmåleren    

  Aktivitetsmåleren skal være tilgjengelig i flere størrelser, og/eller med 
mulighet for tilpasning. 

 x  

  Vanntetthet er ønskelig. Beskriv.  X  

  Aktivitetsmåleren skal tilby pulsmåling. Beskriv.  x  
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  Tilbudsskjema Dekkes 

(J, N) 

Beskrivelse 

 

  Aktivitetsmåleren skal uten tilknyttet programvare/app gi feedback til 
bæreren og tilby varsler/funksjoner som kan virke motiverende for å 
øke og/eller vedlikeholde aktivitetsnivå. Beskriv 

 X  

  Aktivitetsmåleren skal være designet på en slik måte at den er lett å ha 
på over tid. 

 X  

  Aktivitetsmåleren skal tilby god batteritid og brukervennlig ladeløsning.  x  
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