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Oppdraget1
1.1 Oppdrag og mandat for Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune søkte på deltakelse i «Nasjonalt prosjekt for utprøving av velferdsteknologiske
løsninger for personer med kroniske sykdommer» i 2015.
Følgende spesifisering ble gitt i prosjektoppdraget til Sarpsborg kommune:



Kommunen bestemmer selv hvilke grupper av personer med somatiske kroniske sykdommer
utprøvingen skal omfatte
Responssentertjenesten skal ivaretas av en privat aktør.

I Sarpsborg kommunes konkurransegrunnlag for å anskaffe en privat leverandør ble følgende
områder spesifisert:
Responstjenesten skal være i drift fra kontraktinngåelse i henhold til oppdrag fra HOD. Det innebærer
at:


Leverandør skal ha en ferdig utviklet responssenter løsning som brukes til å formidle
data/kommunikasjon fra innbyggere til og fra responssenter, samt styre arbeidsflyt i
responssenteret



Responssenteret må bemannes av helsefaglig personell på minimum bachelor nivå



Responssenteret skal ha ansatt personell med medisinskfaglig kompetanse



Responssenteret skal være operativt 5 dager i uken fra kl 08:00 – 16:00 med mulighet å
utvide til 7 dager pr uke ved behov



Leverandør må levere digitalt måleutstyr og tjenesteløsning som er utprøvd og fyller kravene
til medisinsk forsvarlighet



Løsningen skal ha en webbasert- og/eller applikasjonsløsning med et brukergrensesnitt som
pasienten selv kan betjene for å følge opp egen helse

I prosjektet skal det samtidig være et utviklingsarbeid knyttet til integrasjonsløsninger mellom
leverandør og tjenestenivåene.
Utviklingssamarbeidet skal se på mulighetene for å løse følgende behov:
Overføring av medisinsk data og dokumentasjon til kommunens EPJ
Maks 1000 tegn

2 Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for deltakelse i prosjektet
Sarpsborg har hatt velferdsteknologi som en del av satsningsområdet siden 2009. Dette er beskrevet
i kommunens plandokumenter.
Helse- og omsorgsplanen 2017 - 2028
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Kommunen har deltatt i flere forskjellige aktiviteter og prosjekter hvor innovasjon og
velferdsteknologi har vært fokusområder.
På bakgrunn av de helse og befolkningsmessige utfordringer kommunen står ovenfor har kommunen
sett det nødvendig å satse på innovasjon. Kommunen må arbeide for at den enkelte innbygger som
er i behov for helsetjenester fortrinnsvis skal få dette i eget hjem.
Interregprosjektet eSenior (2011 -2014) var et av de første store velferdsteknologiprosjektene som
Sarpsborg deltok i sammen med 3 andre kommuner i Norge og Sverige. Formålet for eSenior var «En
enklere og tryggere hverdag i eget hjem»
I velferdsteknologiprosjektene er det arbeidet aktivt med brukerinvolvering. I 2011 inviterte eSenior
prosjektet innbyggere til å gi innspill om hva som skulle til for å dekke behovet for å være trygg og bo
lenger i eget hjem. Rundt 60 innbyggere gav innspill om brukerbehov.
Følgende brukerbehov ble tydeliggjort:




Trygghetsalarmer som også kunne brukes utenfor hjemmet med GPS sporing
En løsning hvor helseoppfølging kunne gjøres fra hjemmet
Løsninger for medisineringsstøtte

I arbeidet videre med velferdsteknologi har disse tre områder vært sentrale i satsningen og ønsket
om å ta disse brukerbehov på alvor. Å oppnå resultater i forhold til disse brukerbehov har derfor
vært styrende for arbeidet med velferdsteknologi. På samme måte har innbyggere vært med og gitt
innspill i nye prosjekter som har bidratt til å justere og gi kunnskap om endrede og nye brukerbehov.
Gjennom eSenior og Nasjonalt velferdsteknologiprogram har det blitt lagt til rette for at kommunen
kunne pilotere og utvikle løsninger. I 2014 begynte arbeidet med digital helseoppfølging på avstand
med oppfølging av 7 KOLS pasienter med nettbrett og måleutstyr. Løsningen ble implementert hos 4
personer som en fast tjeneste fra 2015. Resultatene for brukerne var så gode at kommunen ønsket å
gå videre med å utvikle denne tjenesten. Derfor ble det i 2015 søkt om deltakelse i «Nasjonalt
prosjekt for utprøving av velferdsteknologiske løsninger for personer med kroniske sykdommer».
Sarpsborg ble tildelt nytt prosjekt i 2015 med oppdrag som beskrevet i kapittel 1.1.
Den enkelte bruker opplevde en helsemessig gevinst gjennom denne type helseoppfølging. Å delta i
et nytt prosjekt kunne gi mer kunnskap om hvordan en slik tjeneste kunne utvikles. Mestring av
hverdagen og tryggheten det gav var gjennomgående hos brukerne. Å få anledning å prøve dette i
større skala var derfor viktig, noe et nytt prosjekt gav muligheter til.
Formålet og visjonen for Sarpsborgs prosjekt ble:
«Mestring gir trygghet»
Dette ble opphavet til prosjektnavnet Mestry. Dette er i overensstemmelse med kommunedelplanen
for Helse og omsorg: Sammen om mestring og trygghet.
«Dette er fremtidens nyvinning til oss kronisk syke og flere.
Trygghet i hjemmet med helseoppfølging!»»
Deltaker Mestry
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2.2 Faktatall og organisering av helsetjenester Sarpsborg kommune
Organisering av helsetjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene vises i Fig 1. Figuren er ikke
uttømmende, men gir en oversikt over ansvar og forankring i organisasjonen. Arbeidet med strategiog utvikling av velferdsteknologitjenester ligger i enhet Forvaltning og utvikling.

Fig. 1: Organisering Pleie- og omsorgstjenester Velferd.

2.3 Faktatall Sarpsborg kommune 2017
2.3.1 Kommunefakta befolkning og sysselsetting

Fig. 2: Befolkningsframskriving. Kilde Statistisk sentralbyrå, kommunefakta
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Hovednæring i Sarpsborg kommune: Tjenesteyting
Største arbeidsplasser: Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og
Borregaard

Fig. 3: Sysselsetting. Kilde Statistisk sentralbyrå, kommunefakta

2.3.2 Helsestatistikk; Forbruk av helsetjenester og helseprofil
Sammenlignet med de andre større byene i Østfold (Fredrikstad, Halden og Moss) har Sarpsborg den
laveste andel av innbyggere med hjemmetjenester, men den høyeste andel av innbyggere som
mottar tjenester i institusjon. Det kan derfor se ut til at Sarpsborg kommune har mer å hente ved å
dreie tjenesteforbruket fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg i årene som kommer.

Fig. 4. Forbruk av helsetjenester: Kilde Statistisk sentralbyrå, kommunefakta

Personer over 80 år
Andel personer over 80 år er høyere i Sarpsborg (4,5%) enn i landet som helhet (4,2%). Andelen over
80 år forventes å stige frem mot 2040 for hele landet (7,12%), men stigningen forventes å være
høyere og Sarpsborg (7,34%) (tall innhentet 2014). På bakgrunn av dette kan vi forvente en økning av
pasienter med kroniske sykdommer fordi det har en sammenheng med forventet levealder.
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Utdanning
Andelen som fullfører videregående eller høyere utdanning er lavere i Sarpsborg (75,2%) enn i landet
forøvrig (81,6%). Kommunen har også en høyere andel av frafall i videregående skole, henholdsvis
27% for Sarpsborg enn i landet som helhet (25%). Utfra dette kan vi anta at vår befolkning gjør flere
dårlige helsemessige valg, noe som igjen kan føre til økte problemer med kroniske sykdommer som
følge av livsstil.
Hjerte- og karsykdommer
Andelen med hjerte- og karsykdommer i primærhelsetjenesten er høyere for Sarpsborg enn for
landet for øvrig. Per 1000 innbygger er andelen henholdsvis 17,9 for landet og 20,2 for Sarpsborg.
Diabetes
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) er høyere for Sarpsborg og
Fredrikstad, enn for landet for øvrig. Per 1000 innbyggere har Sarpsborg 49,5 for landet forøvrig er
andelen 38,1. Derimot for polikliniske konsultasjoner ved Sykehuset Østfold er tallet for Sarpsborg
kommune per 1000 innbygger henholdsvis 9,5 og 15,7 for landet forøvrig (2014 tall). Man antar at
årsaken til at Sarpsborg ligger så mye lavere, er at de driver sin egen diabetes-poliklinikk, og at
mange konsultasjoner som ellers ville vært gjort ved sykehuset blir gjort der.
KOLS og astma
Sarpsborg har en høyere andel enn landet forøvrig av personer med KOLS eller astma som har behov
for legemidler. Per 1000 innbyggere er tallene henholdsvis 109,9 for landet og 136,5 for Sarpsborg..
Bruk av spesialisthelsetjenester
Sarpsborg har en høyere andel som benytter tjenester fra spesialisthelsetjenesten (dag, døgn,
poliklinikk 2014) enn landet for øvrig. Når det gjelder sykdommer i sirkulasjonsorganene er tallene
per 1000 innbygger for 2014 henholdsvis 16,7 for landet og 17,7 for Sarpsborg. Også når det gjelder
pasienter med KOLS har Sarpsborg en høyere andel som benytter tjenester fra
spesialisthelsetjenesten (dag, døgn, poliklinikk) enn landet for øvrig. Her er tallene per 1000
innbygger for 2014 henholdsvis 1,4 for landet mens Sarpsborg har 1,6.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, kommunefakta

2.4 Helsefremmende arbeid i Sarpsborg kommune og samarbeidspartnere.
Sarpsborg kommune er sammen med fylkeskommunen og de andre kommunene i Østfold, medlem i
partnerskapet Østfoldhelsa. Her har kommunene forpliktet seg til å vektlegge folkehelsearbeidet i
kommunale planer, og prioritere at ansatte skal arbeide med dette. Det kreves samspill mellom
mange aktører for å lykkes med forebyggende og helsefremmende arbeid. Sarpsborg kommune
samhandler derfor med både offentlige aktører, private bedrifter, frivillige organisasjoner, lag og
foreninger. Det er et felles mål å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg, sunn
livsstil og gode oppvekstsvilkår.
I Kommunedelplanen 2017 – 2028 poengteres det at nye og innovative strategier skal bidra til tidlig
innsats, aktiv deltakelse og kunnskapsbasert praksis. Det er bred enighet om at forebygging og tidlig
innsats kan utsette og redusere mer omfattende behov for tjenester. Det vil også gi bedre livskvalitet
for brukerne. Tjenestene skal endres fra mer passiv omsorg til å gjøre brukerne til aktive deltakere i
eget liv. Gjennom forebygging, tidlig innsats og styrking av tjenester som bidrar til å skape
aktivitet og trygghet, skal helse- og omsorgstjenestene legge et grunnlag for at flest mulig kan mestre
egen hverdag. Brukere og pårørende skal gis større innflytelse over egen hverdag.
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Kommunen skal sette kunnskapsbasert praksis i system, ved å bruke forskningsbasert kunnskap,
erfaringer fra praksis og tilbakemelding fra pasienter, brukere og pårørende til å forbedre kvaliteten
på tjenestene. (Kommunedelplanen: 2017-2028, s 8).

2.5 Organisering av prosjektet og forankring i kommunen
Prosjektet er organisert i kommuneområde Velferd og det er kommunesjef som er prosjekteier.
Organisatorisk lå prosjektet fra 2015 – 2017 under enhet helse.
Fra januar 2018 ble prosjektet lagt til Enhet Forvaltning og utvikling, fellesområde e-helse.
I mars 2018 ble Mestry prosjektet lagt inn i kommunens portefølje for «Smart-prosjekter». Smartprosjekter eies av rådmann. Øverste forankring ligger da hos rådmann og KL – Kommunens
ledergruppe. Fig.1

2.6 Samarbeidsrelasjoner/aktører som har vært involvert
Vi har gjennom flere år sett hvordan brukermedvirkning har stor betydning for å innhente kunnskap.
Deltakerne har vært en viktig søyle og hovedaktør i utformingen og gjennomføringen av prosjektet.
Det ble valgt en brukerrepresentant til å være med i prosjektgruppen fra starten som var viktig i
oppbygging og gjennomføring.
Leverandøren av oppfølgingstjenesten, Dignio, har også vært en viktig hovedaktør. Fordi de hadde en
helseoppfølgingstjeneste som var tilgjengelig umiddelbart etter oppstart av prosjektet og
metodikken de har jobbet etter var de raskt i gang med leveranser til prosjektet.
Prosjektet ansatte en egen rekrutteringsansvarlig i prosjektet. Dette bidro til god koordinering og et
raskt tjenesteforløp fra første kontakt med en eventuell deltaker, vurdering og inkludering til
iverksettelse av helseoppfølging for den enkelte deltaker.
Sarpsborg kommune driver en diabetespoliklinikk som den eneste kommunen i landet.
Diabetessykepleier har vurdert og henvist mange av sine pasienter til prosjektet og på denne måte
vært en viktig aktør. Dette har vært deltakere som har vært godt vurdert før henvisning og som
hadde behov for en ytterligere helseoppfølging for å bedre helse.
Hjemmetjenesten har bidratt med verdifull kunnskap og rekruttering. Spesielt har de vært en viktig
aktør med tanke på samhandling og kommunikasjon.
Sykehuset Østfold Kalnes har bidratt med verdifull kunnskap og rekruttering til prosjektet. Det var
ansatt en lungesykepleier i 20 % stilling fra 2016 til juli 2017.
Fastlegene har også vært en viktig aktør. Selv om henvisninger og deltakelse var liten i begynnelsen,
ble flere og flere fastleger engasjert i oppfølgingen av sine pasienter. 10 fastleger fulgte nærmere 50
pasienter gjennom å få tilgang til Dignios fagsystem. Deltakerne/pasientene tok med seg sine
nettbrett til fastlegene slik at fastlegen fikk tilgang til data over en lengre periode. Deltakernes
opplevde verdi i form av trygghet og en bedre hverdag bidro sterkt til denne trenden. Etter
rekrutteringsperioden var over (juni 2017) har flere fastleger ønsket å henvise sine pasienter til
prosjektet. Dette var en ønsket utvikling og flere gir uttrykk for at dette er blitt et støtteverktøy for
dem i behandlingen av sine pasienter.
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Koordinator for velferdsteknologi/systemansvarlig for Gerica i kommunen har holdt i
integrasjonsprosjektet. Dette har vært en viktig aktør for at prosjektet nådde målet om å få til en
integrasjon mellom Dignio Prevent og Gerica.

3 Mål med tiltaket
3.1 Mål med tjenesten avstandsoppfølging i vår kommune
Et viktig mål var å få mer kunnskap i forhold til en tjeneste som omfatter avstandsmålinger over en
lengre periode. Både i forhold til brukeropplevelser, men også hvordan dette kan påvirke forbruk av
helsetjenester. Brukerne vi hadde kunne fortelle om sine subjektive opplevelser, men det var viktig å
få frem både kvalitative data og analyser av pleie- og omsorgsdata i forhold til en ny tjenesteform og
forbruk av helsetjenester. En lengre utprøvingsperiode og større validerte data ville gi kunnskap for
fremtidig satsning i kommunens pleie- og omsorgstjenester.
Når det ble klart at Sarpsborg kommunes oppdrag var å benytte en privat leverandør ble det viktig å
tenke på kvalitetssikring av data. Å arbeide med en integrasjonsløsning var derfor også viktig for å ha
en infrastruktur for deling av data i kommunens fagsystem Gerica etter prosjektslutt. Dette ble også
et viktig mål i prosjektet.

3.2 Målgruppe
Prosjektets målgruppe har vært personer med følgende diagnose grupper:
KOLS eller annen lungesykdom
Hjertesykdom
Diabetes
I prosjektforberedelsen var prosjektgruppen av den oppfatning at pasientgruppen med KOLS - annen
lungesykdom ville bli den største deltakergruppen i prosjektet. Dette viste seg å ikke være tilfelle.
Både hjertesykdom og diabetes ble de største deltakergruppene.
KOLS/lungesykdom – 64;
Hjertesykdom – 84;
Diabetes -86

Fig 5: Fordeling av diagnosegrupper

Det har også i prosjektet vært stilt spørsmål om i hvilken grad deltakerne har vært «syke» nok til å ha
behov for en slik tjeneste. Innenfor de 3 hovedgruppene av diagnoser har fordelingen i forhold til
komorbiditet vært som vist i Fig 5. Utover disse tre hovedgrupper har svært mange av deltakerne
andre tilleggsdiagnoser som enten har ført til at befant seg i målgruppen, eller har kommet som følge
diagnosen som kvalifiserte til deltakelse i prosjektet. Noen eksempler på dette er stoffskiftesykdom,
kreftdiagnoser, ernæringsproblemer, muskel- og skjelett sykdommer m.m.
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Fig 6: Komorbiditet blant deltakerne

Et annet problem for personer med kronisk sykdom er at de ofte fremstår «friskere» enn de ser ut.
Ved å innhente tall fra en av diagnosegruppene kan vi se fordelingen av alvorlighetsgrad ved KOLS fig
7.
Alvorlighetsgrad 1 betegnes som en mild eller preklinisk KOLS mens grad 4 betegnes som svært
alvorlig. (RUBIN: Internasjonale retningslinjer for kols. GOLD 2017, hva er nytt?, Per Bakke) Fig 7.
Gjennomsnittet alvorlighetsgrad for brukere med KOLS i Mestry var 3.

Fig 7: Fordeling av alvorlighetsgrad og Gold 2017

3.2.1 Inklusjon/eksklusjon
Det ble lagt ned arbeid i å formulere inklusjonskriteriene slik at de var gode nok til å favne deltakere
som ville ha nytte av å være med, men samtidig sette begrensninger i utvelgelsen av deltakere.
Inklusjons – og eksklusjonskriteriene ble drøftet grundig i prosjektgruppa og vedtatt av
styringsgruppa. Kriteriene var nyttige i vårt møte med interesserte personer som ønsket å delta. Det
ble rekruttert deltakere fra hjemmetjenesten, diabetespoliklinikken, fastleger, tildelingskontoret,
sykehuset Kalnes og de som henvendte seg direkte. Alle fikk tilbud om et hjemmebesøk eller en
samtale på kontoret av rekrutteringsansvarlig. Kriteriene ble grundig gjennomgått, forpliktelsene,
muligheter og forventninger ble avklart. Alle som ble deltakere i prosjektet underskrev en egen
avtale for deltakelse i prosjektet og vilkårene for oppstart og avslutning. De som ikke oppfylte
vilkårene for å bli med i prosjektet ble eventuelt henvist til andre kommunale tjenester eller
hjelpeinstanser dersom de ønsket det. Det var svært nyttig at rekrutteringsansvarlige hadde god
kunnskap og kjennskap til kommunens omsorgstjenester, forvaltningsnivåer og samarbeidsnivåer.
Ingen av de som fikk avslag opplevde seg avvist, men ivaretatt på en god måte. Sarpsborg kommune
hadde kontakt med og vurderte ca 200 interesserte. Gjennom en systematisk tilnærming ble
måltallet på 150 brukere nådd innen fristen 15.juni 2017.
Vedlegg 1: Inklusjonskriterier
Vedlegg 2: Avtale om deltakelse
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3.2.2 Faktaopplysninger om rekruttering av deltakere til Mestry
I gjennomsnitt var tiden fra rekrutteringssykepleier ble kontaktet til deltaker fikk utstyr og opplæring
19 dager. Gjennomsnittsalder på deltakerne var 62 år. Den yngste i prosjektet var 20 år ved
prosjektoppstart og den eldste 91 ved prosjektoppstart.
I fig vises fordeling i forhold til hvor brukere ble rekruttert fra og i fig et utdrag av rapporteringstall.
Figuren viser total antallet for hele prosjektperioden. Se Vedlegg 3 for oversikt over alle
månedsrapporter.

Fig 8: Hvordan deltakerne ble rekruttert

Fig 9: Utdrag av totale antall målinger i Mestry
Vedlegg 3: månedsrapporteringer fra Dignio i henhold tildriftsavtalen.
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4 Modell for avstandsoppfølging i Mestry
4.1 Tjenesteforløp fra rekruttering til avslutning

Fig 10: Tjenesteforløp i Mestry

4.2 Driftsmodeller
4.2.1 Mestry modellen
Sarpsborg har i prosjektet driftet tjenesten etter modellen i fig 10. Ved overgang til en kommunal
oppfølgingstjeneste vil modellen måtte omjusteres i forhold til kommunalforvaltningspraksis, vedtak
om tjeneste og type oppfølging. I korthet kan tjenestemodellen i Mestry beskrives slik at kommunen
har koordinert rekrutteringen av deltakerne fra de forskjellige henvisingsparter og overlevert de til
tjenesteutøver Dignio for videre oppfølging. Kommunen har vært involvert i prosessene rundt
oppfølgingen ved ukentlige samarbeidsmøter, koordinering av faglige innspill, prosesser rundt
deltakerne og Controller virksomhet av tjenesten i henhold til driftsavtalen. Det har vært viktig for
prosjektet å følge med på utviklingen, koordinere kommunikasjon mellom hjemmetjenesten, andre
aktører og Dignio. Det var viktig å sørge for at det ble utarbeidet gode rutiner rundt dette. Dette ble
håndtert når forskjellig utfordringer ble oppdaget eller det ble meldt et behov.
4.2.2 Dignios driftsmodell
Dignios oppfølgingssenter består av et tverrfaglig team med faste sykepleiere og lege samt
samarbeid med andre profesjoner ved behov. Sykepleiere stod for den daglige driften og
oppfølgingen. Oppfølgingen gjøres teknisk via Dignio Prevent og My Dignio. Dignio Prevent er et
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journal system spesialutviklet for sikker avstandsoppfølging. Dette mottar alle målinger, klinisk
informasjon og spørsmål fra pasienten i nåtid og tjener som et beslutningsverktøy for
oppfølgingstiltak. Pasienten har My Dignio, en applikasjon på nettbrett som beskriver daglige
målinger og oppgaver som automatisk overføres til oppfølgingssenteret i nåtid, gir tilgang til alle
egne data og er en skriftlig kommunikasjonsplattform med oppfølgingssenteret.
Etter at Sarpsborg kommune hadde kartlagt deltakere i forhold til inklusjonskriteriene ble deltakerne
videreformidlet til oppfølgingssenteret. På bakgrunn av inkluderingen og kartleggingen fortatt av
rekrutteringssykepleier tok oppfølgingssenteret hos Dignio kontakt med pasienten i løpet av 2-3
dager og avtalte det videre forløp. Dette besto av:
Kartlegging av sykdoms- og klinisk tilstand med vurdering av hvilke type utstyr som var
hensiktsmessig for avstandsoppfølgingen
Opplæringsbesøk hos pasienten. Opplæring i bruk av måleutstyr og My Dignio applikasjonen.
2 ukers testperiode for å sikre at pasienten kunne bruke utstyr, sikre god funksjon, lære seg hva de
ulike målingene betydde. Det ble utfør skriftlig diagnosespesifikk kartlegging, velge målsetting,
oppfølgingsmåte og frekvens samt beslutte varslingsverdier for målinger og kliniske symptomer og
risikoscore for disse
Regelmessig oppfølging med ukentlig resymé av målinger, klinikk og hendelser. Sykepleier følger opp
alle målinger som fremkommer daglig på dashboard og aksjonerer etter prioritert varslingsnivå (rød –
grønn - gul) Den vesentligste metoden for oppfølging og råd foregår skriftlig via meldingsfunksjon
Justering av målinger, kliniske spørsmål og mål etter behov, minimum hver 3. måned
Oppfølging avsluttes ved oppnådd målsetting og dersom tjenesten ikke vurderes nyttig eller
hensiktsmessig.

4.3 Hvordan har brukere vært involvert i utforming av tjenesten
4.3.1 Brukerrepresentant
Brukerrepresentanten i prosjektet ble tidlig involvert og påpekte at områder som likeverd og et språk
som brukerne kunne forstå uten for mange faguttrykk og forkortelser skulle være standarden.
Brukerrepresentanten sitter igjen med et inntrykk av at brukerne har vært involvert og representert
på en fornuftig måte og at de har forstått foredragene på samlingene.
4.3.2 Fokusgrupper og deltakersamlinger
Det har vært benyttet både fokusgrupper og deltakersamlinger for å involvere og ha en nær dialog
med deltakerne i prosjektet.
Fokusgrupper ble initiert høsten 2015 da det var klart at Sarpsborg var valgt ut til deltakelse i
prosjektet. Personer fra flere forskjellige organisasjoner (LHL, lokallag for diabetes, frivillige,
seniornett, eldrerådet m fl) for å drøfte og ha en dialog i forhold til hvilke pasientgrupper ville ha
utbytte av denne type tjeneste tanker omkring en digital løsning. Sammensetting av gruppene besto
av både personer med kroniske sykdommer og pårørende. Det kom god informasjon utfra gruppene
og på grunnlag av disse ble diagnosegruppene valgt.
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Deltakersamlinger har vært avholdt 3 ganger i løpet av prosjektperioden i tillegg til et åpent
informasjonsmøte for innbyggerne i kommunen i begynnelsen av prosjektet. Disse samlinger har
vært viktige arenaer for brukermedvirkning og dialog med aktørene i tjenesten.
Deltakersamlingene har vært dialogbaserte gjennom samtaler og innspill i grupper og ved åpne
dialog i fellesskap. De to siste samlingene har det også vært informert om effektforskningen i
prosjektet ved Intro International. Dette synes deltakere har vært interessant å få et nærmere
innblikk i, fordi det betyr noe for dem at de bidrar med forskningsresultater.
Deltakerne har bidratt med konstruktive innspill på mange områder, for eksempel i forhold til
teknologien. Noen av deltakerne ble også referansepersoner for dette. I hver samling har vi gjort en
«uhøytidelig» undersøkelse i form av å lage en ordsky hvor de har uttrykt «Hvordan har livet med en
kronisk sykdom har vært» «Hvilke konsekvenser det vil medføre å ikke ha denne type tjeneste» «Hva
er viktig for dem med avstandsoppfølging». Det har i snitt deltatt 50 deltakere på hver samling.

Fig 11: Mestry ordskyer
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4.4 Organisering av og kompetanse ved oppfølgingssenteret
Oppfølgingssenteret består av et tverrfaglig team med sykepleiere og lege. Åpningstid hverdager fra
08-16. Teamet har avtale med psykolog, ernæringsfysiolog og fysikalsk medisinsk kompetanse som
brukes ved behov. Sykepleiere har det daglige ansvar for drift og oppfølging. De sikrer at
pasientforløp og rutiner følges og følger opp pasienter på daglig basis ut fra planlagte hendelser og
daglige prioriterte varslinger. En viktig del av oppfølgingen er skriftlig kommunikasjon med meldinger
mellom pasient og oppfølgingssenter. Det sikrer muligheten for asynkron kommunikasjon og mer
systematisk og kvalitetsmessig håndtering av henvendelser. Dette gir mulighet for enkle
dokumenterte råd som pasienten kan se senere og fungerer som et godt helsepedagogisk verktøy.
De følger også utarbeidede prosedyrer for pasienthåndtering og pasientforløp. Lege er med i de
saker der det er klare medisinsk faglige problemstillinger som må vurderes og der det er nødvendig
med tverrfaglige vurderinger. Hovedansvaret for medisinsk oppfølging ligger hos fastlege og normalt
bes pasienten ta kontakt med dem når sykepleierne vurderer at det er nødvendig med
legebehandling. Ved tvil konsulteres lege i teamet. Dersom pasienten vurderes å trenge mer
omsorgstjeneste i perioder, kontaktes kommunens kontaktsykepleier i sonene som organiserer dette
innen kommunal tjeneste.
Tjenesten er en forebyggende tjeneste og er basert på tydelige mål og delmål som pasienten er
motivert for. Det gis ukentlige tilbakemeldinger på status og utvikling. Tilbakemeldingsmetodikken er
basert på at sykepleierne har fått undervisning i aktuelle diagnoser og bruk av kognitiv adferdsterapi.
Dersom den kliniske situasjonen for pasientene endrer seg fanges det opp på innrapporterte
målinger, symptomer eller ved telefonkontakt. Dette håndteres ut fra en totalvurdering.
Rapportering av symptomer endres ut fra endring i klinisk tilstand og delmål. Tilleggssykdommer og
symptomer som tilkommer underveis håndteres ut fra klinisk relevans som en del av
avstandsoppfølgingen. Dette er nødvendig for å håndtere multisyke pasienter med stor risiko for
tilleggssykdommer. Det føres kontinuerlig statistikk over aktivitet.
Teknisk personell er tilknyttet oppfølgingssenteret. Ved teknisk svikt eller utstyrssvikt håndteres
dette i første omgang fra oppfølgingssenteret som kartlegger om et er brukerfeil eller teknisk feil og
gir førstehånds veiledning. Dersom dette ikke lar seg fikse koples teknisk personell inn. Dette er
spesialister på enten programvaren, datakommunikasjon eller medisinsk utstyr. Lege koples inn ved
vurderinger mht kliniske følger av teknisk svikt og evt. kompensatoriske tiltak. Ved behov reiser man
hjem til pasienten for å løse problemet eller skifter ut defekt utstyr. Erfaringene fra pasientkontakter
og tekniske feil brukes aktiv til forbedring av programvare, brukeropplæring og teknisk funksjonalitet

4.4 Fordeler og ulemper med vår måte å organisere på i prosjektet
Prosjektets mandat var å benytte et privat oppfølgingssenter. Dette har hatt både fordeler og noen
ulemper. Prosjektet sitter likevel igjen med at det har vært en måte å organisere tjenesten som har
vært vellykket for prosjekt og de resultater som har kommet frem.
4.4.1 Fordeler ved et privatoppfølgingssenter
Et helseteam som har høy kompetanse på digital helseoppfølging og som kan lære pasientene opp til
å nyttiggjøre seg digitalhelsetjeneste blir viktig. Tjenestene vil bli mer spesialiserte i fremtiden.
Forskere fra Institutt for informatikk har vis at denne typen oppfølging krever ny kompetanse og
arbeidsform både hos sykepleier og pasient (Grisgot, Kempton, Hagen, Aanestad, Medical
Informatics 2018). Teamet på oppfølgingssenteret har denne tilnærmingen som hovedoppgave og
kan arbeide uforstyrret i forhold til andre oppgaver, som kan være et problem innen vanlig
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kommunal tjeneste. Tjenesten har en forebyggende hensikt og ved en slik organisering får man
konsentrert seg om denne metodikken. Det gir mulighet til å håndtere mange pasienter pr. ansatt slik
at det gir en god gevinst ressursmessig. Utgiftene for kommunen er forutsigbare, da kostnadene og
leveransen er fastlagt tydelig i kontrakten.
Kommunen kom raskere i gang med tjenesten fordi prosjektet ikke brukte tid på å etablere egen
kompetanse og rutiner for tjenesten. Dette gjorde også at rekrutteringen kunne øke raskt i volum.
Implementeringen av tjenesten i kommunen er en omfattende og langvarig prosess, samt
kostnadskrevende. Ved å komme raskt i gang kunne tjenesten rulles ut umiddelbart til pasienter.
Derved er det muligheter å se og ta ut gevinstrealiseringen og kvalitetsforbedringen tidligere. Et
annet aspekt ved denne organiseringen er muligheten til å få «bedre tid» på å bygge opp tjenesten i
kommunen dersom man initialt leaser tjenesten.
4.4.2 Ulemper ved et privatoppfølgingssenter
Det kan være en utfordring med samhandling. Dette krever tydelige forventningsavklaringer og
samhandlingsrutiner. Disse vil bare delvis fremkomme i en juridisk kontrakt. Dette må utarbeides for
å hindre kommunikasjonssvikt.
Å ha god innsikt i kommunal forvaltning er et område som gav noen utfordringer i prosjektet. Å ha en
behandler rolle ovenfor «pasientene» krever god kunnskap om kommunen slik at det ikke oppstår
falske forventinger. Ikke minst er dette viktig i forhold til det som dokumenteres i pasientjournalen. Å
ha en profesjonell tilnærming til pasienten samtidig som det opprettes en god oppfølgingssituasjon
er en kunst. Mennesker oppretter relasjoner over tid og da er det viktig med en korrekt og objektiv
relasjon og kjenne «hvor grensene går».
4.4.3 Kommunal responstjeneste
En av ulempene ved oppdraget i Mestry var at det ikke ble tid til eller muligheter å avsette ressurser
til å starte arbeidet med å utvikle en kommunal oppfølgingstjeneste. Dette ville blitt for
arbeidskrevende innenfor prosjektets rammer og oppdrag.
Prosjektet har likevel gitt god kunnskap om hvordan man skal tenke ved opprettelse av en kommunal
oppfølgingstjeneste. Dedikerte personer som arbeider i denne tjenesten og at det bygges opp utfra
en ny måte å tenke helseoppfølging på er viktig. Spesialkunnskap på metodikken og organisering er
viktig kunnskap kommunen kan ta med seg og lære av. Som det beskrives om Dignios
oppfølgingssenter er det viktig at de som skal jobbe i responstjenesten ikke blir «forstyrret» av for
mange andre arbeidsoppgaver. Det bør være en fast stab, og man bør ha både faglig kunnskap og
interesse for å jobbe på denne måten. Eventuelt kunne det vurderes å ha kombinasjonsstillinger, for
å ivareta bredden på den faglige kompetansen.
Et annet viktig lærepunkt er hvordan logistikk og support av utstyr har vært håndtert. I prosjektet ble
dette satt ut til leverandør. Det var en stor fordel og ble håndtert på en ryddig måte og sparte
prosjektet for mye arbeid. Skal en kommune håndtere store mengder utstyr er det påkrevet at det er
ansatte med kunnskap om logistikk og håndtering av support som jobber spesielt med dette.
Det er viktig å bygge videre på metodikken som er brukt i prosjektet i oppfølgingen av deltakerne.
Det pekes på i Delrapport 2 at å gjøre hyppige målinger kan bidra til mer bevissthet om egen helse og
gi bedre mestring og trygghet i hverdagen. Deltakernes historier bekrefter dette i stor grad.
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En kommunal oppfølgingstjeneste vil kunne ha en tettere kommunikasjon med de forskjellige
forvaltningsnivåene i kommunens tjenester og kunne spille på flere muligheter i forhold til et riktig
tjenestenivå for pasienten/brukeren.
Å ha tilgang til kunnskapsmiljøer i kommunen, som juridisk og praktisk tilnærming til dokumentasjon
er også et viktig område. Det er i dag ikke tilsvarende Software eller applikasjoner tilgjengelig som gir
samme grad av muligheter til oppfølging i kommunens fagsystemer. Det var derfor viktig å se på en
integrasjonsløsning i prosjektet for å sikre at dette kunne ivaretas i kommunen og for fremtiden.
Utvikling av dette i prosjektperioden har gitt kommunen et fortrinn ved at dokumentasjon i form av
målinger og journalrapporter er tilgjengelig i Gerica.

5 Måloppnåelse/Gevinster
5.1 I hvilken grad er målene for prosjektet oppnådd i vårt prosjekt?
I henhold oppdraget, utlysningen og driftsavtalen ble begge hovedmål for Mestry prosjektet nådd.



Det ble rekruttert 164 deltakere (måltall 150)
Integrasjonsløsningen mellom Dignio Prevent og Gerica ble utviklet og testet i
prosjektperioden

5.2 Gevinster for kommunen
5.2.1 Deltakerne
Delrapport 2 peker på flere gevinster for de som har hatt helseoppfølging på avstand. Det har gitt
høye skår på positive brukeropplevelser, livsstilsendringer, mestring og trygghet i hverdagen. Under
følger noen av de opplevde gevinster dette har hatt for deltakere i prosjektet.
Brukeropplevelser, kvinne 60 år – diagnoser: KOLS, hjertesykdom og diabetes
Hatt avstandsoppfølging fra 2014 (minus 8 mnd nov 2015 – juni 2016). I perioden hun ikke hadde
avstandsoppfølging hadde hun 4-6 institusjonsopphold (sykehus/Glitre). Fra høsten 2016 ble hun
deltaker i Mestry. Hun har ikke hatt akutte sykehusopphold i denne perioden og færre besøk til
fastlegen.
Hun forteller at daglige målinger bidrar til å mestre hverdagen ved å gjøre den mer trygg og
forutsigbar. Hun bruker målinger og tilbakemeldinger for å forbygge forverrelse. Både hun og
responssenteret fanger opp signaler på helsetilstanden tidlig. Hun verdsetter raske tilbakemeldinger
fra responssenteret når målinger begynner å komme utenfor referanseområdet.
Hun har fra 2014 tatt med nettbrettet til fastlegen. Fastlegen har siden 2017 hatt tilgang til Dignio
Prevent og kommuniserer via nettbrettet med henne og iverksetter tiltak. Hun får raskere legetime
hvis det er medisinsk påkrevet fordi fastlegen ser målinger og trend. For det meste avklares tiltak via
nettbrettet.
Bruker og pårørende føler seg mye tryggere. Har også ført til at hun kan reise til datter på annen kant
av landet, fordi hun kan utføre målinger overalt og har nettbrettet tilgjengelig med 28 dagers
historikk om hun skulle bli akutt syk. Da viser hun sykehistorikken til behandlende lege der hun er.
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Teknologi: Nettbrett + BT, blodsukker apparat, spirometri, pulsoxymeter, vekt og tempmåler.
Brukeropplevelser, kvinne 70 år – diagnose: KOLS, hjertesykdom og diabetes
De fleste av oss i Mestry prosjektet ser friskere ut enn vi er! Prosjektet har gitt oss sjansen til å bevise
vår tilstand!
Vi tar med nettbrett til fastlegen, til Feiring klinikken eller Sykehuset Østfold ved innleggelser. Ved å
se målingene får legene ett raskere og bedre bilde av vår situasjon og alle, ja faktisk alle har vært
interessert og imponert!
Min fastlege har begynt å spørre etter nettbrettet og målingene. Han har ofte legestudenter inne på
sitt kontor og de bøyer seg over og spør: «Hva er dette»? og da får de høre om Mestry så klart!
Studentene er enige: Dette er fremtidens nyvinning til oss kronisk syke og flere. Trygghet i hjemmet
med en fantastisk oppfølging fra responstjenestens ekspertise!
Det er tidsbesparende for legene (raskere diagnose og oppfølging). Kan ikke få fullrost prosjektet nok
med hvilken trygghet og fantastisk oppfølging vi har fått. Til og med når jeg har blitt hentet i
Ambulansen vil de se nettbrettet!
Mine voksne barn har også følt tryggheten ved at Mor har «ekspertisen» i hjemmet.
Dette er fremtidens teknikk i våre hjem og mitt høyeste ønske er at alle med kroniske sykdommer
kan få et slikt tilbud når de trenger det. Å få tilgang til tryggheten og oppfølgingen i hjemme er det
viktig at kommunene og Helseministeren ser nytten av og besparelsen med. Besparelsen må bli stor i
kroner og øre!

Fig 12: Mestry deltakere i paneldialog på avslutningssamling juni 2018
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Brukeropplevelser, kvinne 26 år – diagnose: Diabetes (gjengitt av diabetessykepleier)
I min jobb som diabetessykepleier følger jeg mange pasienter i lang tid. Pasienten jeg velger å
beskrive har hatt svært god nytte av å være med i prosjektet. Hun har gitt tillatelse til at hennes
historie kan benyttes.
Hun har hatt type 1 diabetes siden hun var 7 år gammel. Hun bruker insulinpumpe og i tillegg bruker
hun kontinuerlig glukosemonitorering (CGM). Hun har vært svært dårlig regulert i mange år. De siste
årene har HbA1c vært over 14%. Hun har fått senkomplikasjoner, blant annet retinopati. Hun har
siden 2013 gått til oppfølging ved kommunal diabetes poliklinikk. Hun har i perioder hatt meget tett
oppfølging med 1-2 ukers mellomrom. Andre perioder har hun ikke møtt til avtaler. Hun har kun i
perioder brukt CGM. Dette ble oftest satt på når hun var til konsultasjon. Når sensor skulle skiftes
etter 6 dager, lot hun være å starte ny. Det kom etter hvert fram at hun brukte høyt blodsukker til å
«skade» seg selv.
Etter at pasienten ble med i Mestry har hun blitt betydelig bedre regulert. Hun har nå for første gang
på mange år fått HbA1c under 10. Hun bruker pumpen som før.
Hun måler daglig med utstyret fra Mestry og forteller at «det positive er at hun kan dele sine
målinger med andre som kommer med innspill». Deltagelse i Mestry har også bidratt til at hun
bruker sensor, dvs har tatt sin diabetes mer på alvor. Hun har siden oppstart i Mestry hatt på CGM
hele tiden, og hun tørr nå ikke å være uten den på da alarm om høyt og lavt blodsukker er svært
nyttig for henne. Hun sier nå at hun er blitt avhengig av sensor. Hvis hun ikke har på sensor på 2-3
dager opplever hun at hun ikke har kontroll på blodsukkeret.
Hun har siden oppstart i Mestry vært til kontroll hver 6. – 8. uke. Blodsukkermålinger og spesielt data
fra CGM har bidratt til at innstillinger i pumpa kunne endres slik at hun har fått mer stabilt
blodsukker.
Totalt arbeidet jeg med nesten 50 av pasientene som deltar. Flere har blitt betydelig bedre regulert.
Flere måler betydelig mer enn før, dvs de er mer motivert til å få kontroll på sin sykdom.
Den viktigste jobben for denne pasientgruppe er å motivere til å ha kontroll for å forebygge og
begrense senskader. Dette vil gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst på sikt.
«Digitale løsninger og daglig dialog er meget viktig for mestring av hverdagen med en alvorlig
diagnose. Dette er fremtiden. Det er lettere å endre livstil når du har noe å måle opp mot i
hverdagen samtidig som man har dialog med fagpersoner»
Brukerrepresentant Mestry
5.2.2 For tjenesten
Det har lenge vært et fokus på å innføre digital helseoppfølging i hjemmet i Sarpsborg kommune.
Ansatte ble i 2014 også rådspurt i fokusgrupper hva de mente ville gjøre arbeidshverdagen bedre i
tjenesten for brukerne. Det kom tydelig frem at digitale løsninger som kunne føre til mindre indirekte
tjenestetid var viktig. Sarpsborg har arbeidet med tanken om å få «sykepleieren vekk fra rattet»!
Flere av de velferdsteknologiske løsningene som allerede er implementert har gitt muligheter til å
realisere dette. Avstandsoppfølging vil kunne styrke denne endringen ytterligere og frigjøre mer tid
til andre oppgaver.
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I Mestry var et delmål å utvikle en direkte integrasjon fra Dignio Prevent til Gerica. Det var viktig for
oss at vi etter avslutningen av Mestry hadde klar en infrastruktur som kunne håndtere
kommunikasjon for pleie- og omsorgstjenestene, uavhengig av hvilken modell som vil bli den
fremtidige løsningen for helseoppfølging i Sarpsborg. Det gir flere valgmuligheter i hvordan
oppfølgingen kan gjøres ute i tjenestene.
Sarpsborg kommune har i samarbeid med Tieto og Dignio utviklet en integrasjonsløsning som fører
data fra avstandsoppfølging inn i den elektroniske pasientjournal (Gerica).
I Mestry gjør deltakerne sine målinger som sendes via nettbrettet. Målingene kan være blodtrykk,
puls, oksygenmetning, temperatur, blodsukker, vekt og spirometri. I tillegg sendes svar på
helsespørsmål med kommentarer og spørsmål til helsepersonell fra nettbrettet. Alle data sendes via
mobilnettet til Prevent (Dignios journalsystem/helseplattform). Her kan brukerens målinger vurderes
av helsepersonell, og eventuelle journalnotat kan opprettes. Målingene, brukerens svar og
helsepersonalets journalnotater videresendes deretter til eSense. Dette er en regelmotor som også
kan benyttes som et dashboard ved et responssenter. eSense er utviklet av Tieto i tett samarbeid
med Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Fra eSense overføres de data vi har satt opp regler for til
Gerica. Her registreres målingene i brukerens helsekort, mens svar og journalnotat registreres i en
egen journaltype. Helsedata kan framstilles grafisk, og hjelper helsearbeideren å utføre bedre
vurderinger. Den digitale overføring av data reduserer derfor faren for feil ved manuell føring og
sikrer bedre kvalitet på dokumentasjonen.
En kan derfor benytte Dignio Prevent og gjøre oppfølgingen der i et oppfølgingssenter, men samtidig
vil man ha tilgang til den samme informasjonen i Gerica uten å måtte logge seg på Prevent. Dette
sikrer viktig informasjonsflyt for alle ansatte, også de som ikke har tilganger til å arbeide i Dignio
Prevent.
Samlet sett vil disse tiltakene kunne gi gevinster i form av større kvalitet for brukeren og en mer
effektiv hverdag for ansatte.
5.2.3 For andre
Gjennom prosjektet er det blitt tydeliggjort betydningen helseoppfølging har for andre enn bare
deltakeren.
Pårørende uttrykker at det gir dem trygghet å vite at deres nærstående har trygghet i hverdagen.
Pårørende opplever at det letter noe av byrden i hverdagen og ser at det gir en helsegevinst for sine.
Vi har tidligere nevnt gevinster for fastleger og diabetespoliklinikken. Vi ser at når deltakerne tar med
sine nettbrett ved innleggelser eller andre arenaer blir det tatt godt imot og brukt som et
støtteverktøy. Dette er spesielt interessant når det mottas med interesse ved flere av våre
spesialsykehus, som Feiring klinikken og Glitre.
I samarbeidet med Sykehuset Østfold Kalnes uttrykker spesialsykepleier at hovedgevinsten vil alltid
være økt livskvalitet for pasient/bruker, spesielt for kronikere. Ved økt kunnskap hos pasienten vil
man kunne forebygge sykdom og eller forverrelser, noe som vil gi mindre behov for
spesialisthelsetjenester. Dette vil kunne være med på å bidra til at rett behandling gis på rett nivå og
til rett tid. På sikt vil man kanskje kunne se en nedgang i unødvendige reinnleggelser.
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Noen av pasientene sykepleieren snakket med på sykehuset var tvilsomme til om de ville klare å
håndtere utstyret og noen takket nok nei til prosjektet pga dette. Hvis man hadde hatt litt utstyr
tilgjengelig under rekruteringsperioden kunne man kanskje vist det frem og «ufarliggjort» det
tekniske. Dette er nyttig lærdom fra prosjektet og vil måtte innlemmes i videre samarbeid rundt
denne pasientgruppen. En måte å gjøre dette på kan være å ha utstyr tilgjengelig på sykehuset eller
at våre pasientkoordinatorer ved pasientbesøk har med utstyr og kan i samarbeid med sykehuset
presentere dette for aktuelle pasienter.

5.3 Kort om planer for videreføring i drift
Sarpsborg kommune har intensjon om å bygge videre på de resultater som er gjort i prosjektet. Vi ser
at tjenestemodellen for oppfølgingstjenesten i prosjektet har gitt gode resultater.
For kommunen er det viktig at lærdom fra prosjektet kan implementeres i tjenesteapparatet.
Prpsjektet vil også bidra til å gi oss god kunnskap om hvordan vi kan bygge vår egen
oppfølgingstjeneste.

6 Læringspunkter/erfaringer
6.1 Hva lærte dere av de utfordringer dere møtte på?
God brukerinvolvering er «et must»!
Ved at deltakerne tok oppfordringen om å ta med nettbrettet til legen, sykehus så var det deltakerne
som brøt ned barrierer
Det er viktig å bruke god tid på anskaffelsesprosesser og kontraktinngåelse
God kompetanse i kommunal forvaltningspraksis og vurderings- og kartleggingskunnskaper er også
«et must»
Det må være dedikerte ansatte med dette som spesialfelt som skal arbeide med avstandsoppfølging
Logistikk, vedlikehold og support må ha klare rutiner for oppfølging av teknologisk utstyr
Det er viktig å vedlikeholde gode samarbeidsformer med fastlegene og samarbeid rundt
behandlingsplaner

6.2 Hva er de viktigste hindrene for nasjonal skalering?
Finansiering er alltid et tilbakevendende tema.
En mulig finansieringsordning på linje med behandlingshjelpemidler ville være et godt bidrag for
kommuner som vil satse på avstandsoppfølging. Likedan kan det tenkes at det kunne være
refusjonsordninger som også kom kommunen til del ved å tilby denne tjenesten. Dette har ikke blitt
drøftet godt nok i dagens prosjekter og bør følges opp videre i de nye prosjektene.
At det ikke er tydeliggjort nok om pasientens helsegevinster og samlet nytte for tjenesten.
At spesialisthelsetjenesten, som premissleverandør for mange behandlings- og oppfølgingsforløp,
ikke er engasjert i tilstrekkelig grad.
Forøvrig er det viktig at det er utarbeidet retningslinjer nasjonalt for denne type tjeneste og
innholdet. Det er viktig at det kan bli forum for dette utover prosjektperiodene, spesielt hvis det
skulle bli anbefalinger om å ha en bestemt metodikk eller tjenestemodell. Spesialisering innenfor
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avstandsoppfølging bør komme på dagsorden og det bør være forum hvor problemstillinger og
kunnskap deles.

6.3 Hvordan er opplevelsen av selve teknologien og samarbeid med
leverandørene?
I Mestry har prosjektet opplevd et godt samarbeid med leverandøren Dignio. Det har vært gjensidig
erfaringsutveksling og påvirkningsmuligheter. Mestry har vært et «hektisk» prosjekt med en rask
rekruttering av mange deltakere. De viktigste læringspunkter er at prosjektet nok kunne tatt mer
høyde for hvor raskt omløp det kom til å bli i prosjektet. Likevel fant kommunen og Dignio frem til
samarbeidsformer som fungerte.
Logistikken rundt teknologien og vedlikehold og support har i det store fungert greit gjennom hele
prosjektet. Kommunen hadde avtale med Dignio om at det alltid skulle være 5 utstyrspakker
tilgjengelig for våre deltakere, dette fungerte godt. De perioder hvor det var lang leveringstid på noe
av måleutstyret kunne oppleves vanskelige, men det lå utenfor prosjektets og Dignios muligheter å
styre. Heldigvis var det kun en slik periode hvor det tok litt lengre tid på leveranse av utstyr fra
underleverandørene.
Deltakerne har meldt ifra raskt ved feil på utstyr og vi opplever at Dignio har hatt kort responstid på
support og vedlikehold. Det ble foretatt en større utskiftning av temperaturmåler som viste feil.
Dette ble tatt på alvor av Dignio og rettet opp ved å bytte utstyr.
Når utstyr har funksjonssvikt er det viktig med rask og god kontroll og oppfølging for å differensiere
mellom teknisk svikt, brukerfeil, kommunikasjonssvikt og kompetansesvikt. Se fig…
De største frustrasjonene for deltakerne har vært når det har vært «nedetid» eller at de ikke har fått
logget seg på. Enkelte områder med dårlig mobildekning har vært problematisk, men ikke et
gjennomgående problem. Dette ble synlig først og fremst når deltakerne tok med seg utstyret på
hytta eller andre steder hvor dekning kunne være dårlig.
En utfordring har vært å ha gode nok rutiner for rekvirering av utstyr. Alt utstyr utover grunnpakken
(tilleggsutstyr) skulle kun rekvireres av deltakerens fastlege eller prosjektet, det har vært til dels
dårlig spesifisering av dette. Her det det behov for tydelige retningslinjer.
Så er det viktig at både leverandør og kommune snakker «samme språk». Spesielt i forhold til innhold
i begreper. Eksempel: Hva betyr det å deaktivere en deltaker hos leverandør og hvordan oppfatter
kommunen dette? Vi opplevde at dette førte til en del misforståelser slik at vi avsluttet deltakere
tidligere i prosjektet enn Dignio gjorde. Derfor er det viktig med god begrepsavklaring.
Dignio Prevent som oppfølgingsjournal for avstandsoppfølging har fungert godt. Spesielt viktig har
funksjonen med selvrapportering for pasienten vært og bruken av digital kommunikasjon med
oppfølgingssenter. Denne funksjonaliteten er utviklet og forbedret i prosjektperioden på bakgrunn av
erfaringer fra brukere og helsepersonell. Pasientens tilgang til alle data har vært viktig
helsepedagogisk og kunnskapsmessig. Fastlegers tilgang til sine pasienter har bedret samhandling på
pasientens premisser. PLO sin tilgang har vært viktig for å samhandle rundt felles pasient, men bør
brukes enda mer aktivt for å sikre god kommunikasjon og samhandling med privat oppfølgingssenter.
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6.4 Hvilke suksesskriterier vil dere peke på?
Brukermedvirkning og involvering er en av de store suksesskriterier.
At prosjektet ansatte en egen rekrutteringssykepleier var en viktig faktor for at vi klarte våre måltall
for prosjektet og ikke minst at flertallet av deltakerne befant seg i riktig målgruppe.
Det var nyttig å ha gjort en grundig jobb med inklusjons- og eksklusjonskriteriene når henvendelser
kom. Vi opplevde en jevn og god pågang av brukere som ønsket å være med. Det ble opparbeidet et
godt samarbeid med sykehuset Kalnes og kommunehelsetjenesten. Det å sette av god til 1.gangs
besøket gjorde at vi fikk med meget motiverte deltagere som leverte målinger og svarte på
spørsmålene de hadde avtalt med responssenteret.
Rask iverksettelse av tjenesten gjorde at deltakerne beholdt motivasjonen og kom inn i en god flyt og
rutine rundt målinger.
Samtykke og spørreskjema ble utlevert ved førstegangsbesøket, alle fikk en frankert konvolutt til å
legge besvarelsen i. Dette førte nok til at vi beholdt motivasjonen og fikk et høyt antall respondenter.
Vi sendte ut nyhetsbrev og brukte samtidig dette som en måte å formidle nye spørreskjema og
svarkonvolutter for 2. og 3. gangs besvarelser. Vi har passet på å holde deltakerne informert om
forskningsresultater og rapporter slik at de har fått et eierforhold til dette.
I en periode hvor rekrutteringen og involvering av fastleger var treg, ble hjemmetjenesten og
rekrutteringssykepleier enige om å sende en PLO melding til alle fastleger i kommunen som hadde
pasienter i prosjektet. De fikk opplysninger om hvilke pasienter de hadde, hvilke type utstyr
pasientene hadde og at fastlegene kunne få tilgang til Dignio Prevent og rekvirere utstyr. Av alle som
fikk denne meldingen var det kun 1 som ikke gav en positiv tilbakemelding.
God opplæring og tydelig oppsett av behandlings- og oppfølgingsmål av oppfølgingssenteret
Bevisst bruk av CBT som metodikk og bruk av asynkron skriftlig meldingsutveksling der pasienten ble
sentral aktør for å ta ansvar for sine mål og ta kontakt med andre helseaktører ut fra kunnskap om
egne målinger og symptomer og oppfølgingssenterets råd.
At pasienten blir leverandør av medisinske målinger og historiske helsedata til legen, som forskyver
tradisjonell rolle- og maktfordeling og realiserer pasientens helsevesen.
Digitalt oppfølgingssystem med daglige målinger og selvrapportering der pasienten har tilgang til alle
sine data som sikrer transparens og pasientens mulighet for asynkron direkte og rask dialog når de
selv har behov med visshet om at det følges opp senest påfølgende dag.

6.5 I hvilken grad er dette en tjeneste som flere kommuner burde
implementere?
Vi mener at prosjektet viser at dette i stor grad er en tjeneste det er behov for, nettopp for å møte
både dagens- og fremtidens helseutfordringer. Det er uttalt at vi forbereder oss på eldrebølgen, men
vi må ta innover oss at det kommer en tsunamibølge av kronikere og at dette er en global utfordring.
Vår erfaring er at med denne type tjeneste og en proaktiv tilnærming vil man kunne hindre for tidlig
inngang i omsorgstrappa eller bremse behovet for flere helsetjenester. Dessuten vil det på sikt være
store innsparinger å hente samfunnsøkonomisk.
Det er et viktig poeng at når en kommune vurderer å innføre denne tjenesten at man har
tålmodighet til å bygge opp en god tjeneste og evne til å realisere gevinster over en lengre
tidsperiode.
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6.6 Hvilke erfaringer og råd vil dere gi til en kommune eller tjeneste som
ikke har begynt med slike tjenester?
Legg til rette for brukermedvirkning: «Start with the end users»!
Sørg for gode analyser i forkant og verktøy for dette
Innhent kunnskap
Viktig med kunnskap om eller erfaringer fra anskaffelsesprosesser
Må ha fokus på kvalitetsforbedringen i oppfølgingen
Må vurdere nytten av pasientens rapportering av trygghet og mestring, som vi vet fra annen
forskning gir en gevinst helsemessig og ressursmessig for både pasient og tjenesteyter
Tenke implementering i tjenesten på bakgrunn av erfaringene prosjektkommunene har gjort

Mestry prosjektet og deltakelsen sammen med de andre prosjektkommuner har gitt verdifull
kunnskap. Erfaringene vi har gjort sammen med deltakere og Dignio har vært verdifullt for alle
parter.
Sammen har vi kunnet gi innspill og forbedringsforslag rundt avstandsoppfølging. Vårt ønske er at
kunnskapen kan være til nytte for flere kommuner som ønsker å opprette denne type tjeneste.
Hvorfor?
Fordi………… Mestring gir trygghet!

Fig 13: «Hva betyr avstandsoppfølging for deg»?
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