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Forord 
 
Denne sluttrapporten er skrevet ved utgangen av prosjektet HelsaMi+, en utprøving av avstandsoppfølging 
for hjemmeboende med kronisk sykdom i kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre 
Gauldal. St. Olavs hospital har vært en stødig samarbeidspartner i prosjektperioden og dette gir ønske om 
videre samarbeid i fremtidige prosjekter. Helse Midt-Norge RHF har også vært representert i arbeidet. 
 
Det rettes en takk til Helsedirektoratet for å ha tildelt oss dette oppdraget, og for å ha vært en spennende 
samarbeidspartner og veileder gjennom årene utprøvingen har pågått. Det har også vært et utmerket 
samarbeid med Direktoratet for e-helse rundt de tekniske delene av prosjektet. Vi vil takke alle bidragsytere 
som har vært deltagende og hjelpende hele veien, ikke minst hjemmeboende som har vært villige til å delta 
på denne reisen sammen med oss.  
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Sammendrag  
 

Denne sluttrapporten gir innsikt i arbeidet som er gjort i prosjektet for avstandsoppfølging av kronisk syke, 

HelsaMi+, i Trondheim kommune. Prosjektet, påbegynt i 2015 og avsluttet medio 2018, var ett av fire 

prosjekt som ble tildelt midler for å delta i nasjonal utprøving av avstandsoppfølging for personer med 

kronisk sykdom. Trondheim kommune har i prosjektet samarbeidet med kommunene Klæbu, Malvik, Melhus 

og Midtre Gauldal, fastleger, spesialisthelsetjenesten, leverandør av teknisk løsning, 

tjenesteutviklingspartner SINTEF, følgeforskningspartner Intro international med samarbeidspartnere, i 

tillegg til kontinuerlig dialog og koordinering med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Målgruppen 

for prosjektet var hjemmeboende med diagnosen hjertesvikt og/eller kols. Det ble totalt henvist 182 

personer til prosjektet, 114 tjenestemottakere fikk tildelt tjenesten. Prosjektet går over til kommunal drift 

01.07.2018, underliggende kommunens responssenter, Helsevakta.  

Det er per i dag vanskelig å beskrive prosjektets oppnåelse av formål og gevinster. Det er likevel funn som 

indikerer at tjenesten bidrar til økt opplevd trygghet hos tjenestemottakerne. Tilbudet som en proaktiv 

tjeneste bidrar til å forebygge reinnleggelser blant målgruppen, men det er for tidlig å fastslå omfanget av 

dette. Tjenestemottakerne har gitt tilbakemeldinger om at tjenesten har bidratt til bedret innsikt i egen 

sykdom. Som hovedgevinster vil blant annet trygghet hos tjenestemottakerne, tettere oppfølging fra 

helsepersonell og mestring av egen sykdom være aktuelt å følge opp videre.  

Prosjekterfaringene viser at det er behov for å jobbe videre med individuell tilpasning av tjenesten, 

digitalisering av egenbehandlingsplan, forenkling av inklusjonskriterier og fastlegeinvolvering. Det må i tillegg 

vurderes om tjenesten skal være vedtaksbasert i overgangen til drift.  

Som suksesskriterier fremheves at det er sentralt med en tverrfaglig sammensatt prosjektorganisasjon, der 

samhandlingen med spesialisthelsetjenesten er en viktig del av dette. Det er nødvendig å etterstrebe at rett 

kompetanse er på plass i alle ledd i tjenesten, der prosjektet har erfart at fastlegeinvolvering er spesielt 

viktig. Tilgjengelighet er trygghetsskapende for tjenestemottaker, og responssenter med døgnåpen 

vaktsentral er derfor sentralt for å gi en tryggende effekt. Trygghet for tjenestemottakere er per tid den 

tydeligste erfaringen fra prosjektperioden.  

I overgangen til drift er det fortsatt behov for å jobbe videre med utvikling og tilpasning av tjeneste og 

teknologi. 
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Notat
Er det forskjell på trygghets opplevelse hos de brukerne som har 24/7 tjeneste og de som har tjenesten tilgjengelig på dagtid?



 

1 Innledning 
  

Trondheim kommune startet i 2012 med utvikling av digital tjeneste for avstandsoppfølging av personer med 

kronisk sykdom. Prosjektet, HelsaMi, startet da med avstandsoppfølging av hjemmeboende med kols. I 2015 

søkte Trondheim kommune, etter oppfordring fra Helsedirektoratet, om midler til nytt prosjekt for å 

videreføre tjenesten for avstandsoppfølging og deltagelse i nasjonal utprøving av avstandsoppfølging for 

personer med kronisk sykdom. Videreføringen, HelsaMi+, ble ett av fire prosjekter, gjennomført i Oslo, 

Stavanger og Sarpsborg, som fikk oppdrag om å utprøve ulike tjenester og teknologi innen 

avstandsoppfølging. Det ble et todelt oppdrag; pilotering av nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi i 

løpet av 2016 og langtidsoppfølging med måltall nådd innen medio 2017. Målgruppen ble utvidet til 

hjemmeboende med kols og hjertesvikt. Prosjektet ble etablert som et interkommunalt samarbeid mellom 

de fem kommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Klæbu og Trondheim. Kommunene har samlet et antall 

på 234 903 innbyggere. I tillegg til nevnte kommuner med tilhørende fastleger, var prosjektorganiseringen et 

samarbeid mellom hjertesviktpoliklinikken og lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital, 

universitetssykehuset i Trondheim.  

 

Imatis AS som leverandør og SINTEF som tjenesteutviklingspartner bidro i utvikling av tjenestetilbudet. Det 

ble i prosjektperioden avholdt jevnlig koordinering og dialog med Direktoratet for e-helse og 

Helsedirektoratet. Følgeforskning ble gjennomført av Intro international med samarbeidspartnere. 

Trondheim kommune var prosjekteier, og det ble i tillegg etablert en styringsgruppe med representanter fra 

Helsedirektoratet, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge RHF og samarbeidskommunene. 

2 Bakgrunn  
 

Trondheim kommune hadde ved utprøving av tjenesten for avstandsoppfølging i 2012 et 

folkehelsebarometer som viste til at St.Olavs hospital lå markant over gjennomsnittet i landet når det kom til 

antall behandlinger av kolspasienter i sykehus. Utprøving av avstandsoppfølging var tiltak for mer 

bærekraftige og forebyggende helsetjenester. Tjenesten hadde som mål å minske behovet for tradisjonelle 

møter mellom tjenestemottaker og behandler, og forebygge behovet for innleggelser.  

2.1 Historikk og bakgrunn for deltagelse 
Trondheim kommune har siden 2008 jobbet med avstandsoppfølging av hjemmeboende personer med 
kronisk sykdom. Det startet med prosjektet ‘Samhandlingskjeden for kronisk syke’ hvor målet var å utvikle 
teknologistøttede tjenester for pasienter med kronisk sykdom. Videre kom ‘KOLS heim’, der Trondheim 
kommune var partner i forskningsprosjektet som ble ledet av St. Olavs hospital. Prosjektet hadde som mål å 
øke trygghet og mestring, redusere funksjonsfall og redusere innleggelser for pasienter med kronisk 
obstruktiv lungesykdom (kols).  
 
Prosjektene viste positive effekter, men tydeliggjorde at det ikke var tilstrekkelig tjenesteforløp og 
samhandling i hele kjeden. Det manglet også muligheter for rapportering digitalt. Samtidig som ‘KOLS heim’ 
pågikk, utviklet en gruppe masterstudenter ved NTNU en applikasjon for selvrapportering i forbindelse med 
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et studentprosjekt. Denne applikasjonen og erkjennelsen av behovet for mer forskning og utvikling gjorde at 
det ble søkt om to prosjekter for videre arbeid; ett for tjenesten og ett for teknologien. Dette prosjektet ble 
navngitt HelsaMi. HelsaMi digitaliserte egenrapportering for tjenestemottakere med kols, og tjenesten 
avstandsoppfølging ble etablert som en del av Helsevakta, responssenteret i Trondheim Kommune.  
 
Etter gjennomføring av nevnte prosjekter hadde Trondheim kommune tilegnet seg en del erfaringer og ville 
fortsette å jobbe videre med utvikling av forløpene knyttet til personer med kroniske sykdommer.  Våren 
2015 søkte kommunen om videreføring av prosjektet etter oppfordring fra Helsedirektoratet om å delta i 
nasjonal utprøving av avstandsoppfølging. Trondheim kommune fikk tildelt midler til nytt prosjekt for 
avstandsoppfølging, og navnga videreføringen HelsaMi+.  
 
Trondheim kommune etablerte i 2014 et eget program for velferdsteknologi med ansvar for å anskaffe, 

utvikle og innføre velferdsteknologiske løsninger innen helse- og velferdstjenestene. Programmet ble i januar 

2018 integrert i den ordinære driften i helse og velferd som en satsing.  

2.2 Organisering av prosjektet 
Ved prosjektstart ble det etablert en styringsgruppe bestående av kommunaldirektør Helge Garåsen (leder), 
Klara Borgen (leder velferdsteknologiprogrammet i Trondheim kommune), Arild Pedersen (IT-sjef Helse 
Midt-Norge RHF), Tor Åm (samhandlingsdirektør St. Olavs Hospital), Arne Løvset (enhetsleder Melhus 
kommune) og Kristine Brevik (Helsedirektoratet). 
 
Prosjektet ble organisert med en prosjektleder (Ingar Børre Sandvik) og tre delprosjektledere for henholdsvis 
arkitektur og teknisk utvikling (Ingar Børre Sandvik), tjenesteforløp og driftsorganisasjon (Renate Enger) og 
forankring, gevinstrealisering og opplæring (Kirsti Fossland Brørs). Det ble rekruttert ressurspersoner fra 
egen organisasjon, en fastlege i 20 % stilling, ressurspersoner fra samarbeidende kommuner (20 %) og 
ressurspersoner fra klinikkene ved St. Olavs Hospital (20-30 %-stillinger). Samarbeid med Helse Midt-Norge 
IT (HEMIT), Norsk Helsenett (NHN) og regional enhet for behandlingsenheter (REB) ved St. Olavs Hospital ble 
initiert.  
 
I løpet av prosjektet forekom det noen utskiftninger hos flere av aktørene, men rollene i 
prosjektorganisasjonen ble ikke endret i stor grad som følge av dette. 

2.3 Prosjektets finansiering 
Prosjektet ble finansiert gjennom tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet etter søknad om deltakelse fra 

Trondheim kommune. Totalrammen for prosjektet var ved oppstart på om lag 25 millioner norske kroner 

(MNOK). Det ble gjort en vurdering etter hvert år over faktisk forbruk og gjenstående behov som grunnlag 

for årlige tilskudd. Tilskuddene ble innvilget i tre runder for årene 2015, 2016 og 2017:  

● I 2015 ble prosjektet tildelt 8 MNOK via ordningen. I tillegg ble prosjektet tildelt 1 MNOK for 

tilpasning av den tekniske løsningen, dette vil si at prosjektet hadde en ramme på 9 MNOK i 2015. 

Prosjektet benyttet 1.9 MNOK av disse, og det stod igjen ca. 7 MNOK ubrukte midler ved utgangen 

av 2015.  

● I 2016 ble prosjektet tildelt ca 6.6 MNOK via tilskuddsordningen. I tillegg ble de ubrukte midlene fra 

2015 overført til nytt år. Prosjektet hadde derfor en ramme på ca. 13.6 MNOK i 2016. Av disse 

benyttet prosjektet ca. 8.6 MNOK, og det stod igjen 5.3 MNOK i ubrukte midler ved utgangen av 

2016. 
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● I 2017 ble prosjektet tildelt 5.8 MNOK via tilskuddsordningen. I tillegg ble de ubrukte midlene fra 

2016 overført til nytt år, samt at prosjektet fikk en ekstrabevilling i slutten av året på 350.000 NOK. 

Totalrammen for 2017 var derfor på ca. 11.4 MNOK. Av disse benyttet prosjektet 6.4 MNOK, og det 

stod igjen ca. 5.1 MNOK i ubrukte midler ved utgangen av 2017. 

Prosjektet ble ikke tildelt midler fra tilskuddsordningen i 2018, men fikk overført ubrukte midler fra 2017 for 

sluttføring av prosjektet i første halvår 2018. Prosjektet nådde ikke måltallet på 150 tjenestemottakere, og 

mindreforbruket av tilskuddsmidler kan delvis ses i sammenheng med dette. Regnskapet for 2018 er ikke 

endelig avsluttet ved utarbeidelse av denne sluttrapporten.  

3 Prosjektets mål  

3.1 Prosjektets formål  
Prosjektets formål er hentet fra prosjektmandat for Avstandsoppfølging av kronisk syke “HelsaMi+” fra 2016. 
Målene er nummerert, men ikke oppgitt etter en prioritert rekkefølge. Oppnåelse av målene vil bli evaluert i 
Kapittel 5 Måloppnåelse og gevinster. 
 
Formål 

1. Utvikle og evaluere tjenester med tilhørende velferdsteknologi for behandling og oppfølging av 

personer med kronisk sykdom mens de bor hjemme 

2. Forebygge sykdomsforverrelser ved å tilrettelegge for mestring av egen sykdom 

3. Iverksette tiltak så tidlig som mulig for å forhindre sykehusinnleggelser 

4. Øke livskvalitet og mestring 

5. Forbedre tjenestetilbud – kvalitet, tilgjengelighet og ressursutnyttelse 

3.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
I tråd med prosjekt-tildelingen fra Helsedirektoratet skulle prosjektet utvikle tjenester for pasienter med kols 
og/eller hjertesvikt. Inklusjons- og eksklusjonskriterier ble utarbeidet i et samarbeid med 
samarbeidspartnere i prosjektet. Det ble laget en matrise som hadde generiske inklusjons- og 
eksklusjonskriterier, samt spesifikke kriterier knyttet til hvor aktuell tjenestemottaker ble henvist fra. De 
spesifikke kriteriene ble tilpasset spesialisthelsetjenesten (delt mellom de to målgruppene) og 
primærhelsetjenesten (delt mellom fastlege og kommunehelsetjeneste). 
 
De generiske kriteriene var at den aktuelle kandidaten var over 18 år og tilhørte en av kommunene i 
prosjektet, var samtykkekompetent, medikamentelt optimalisert, behersket teknologien som skulle benyttes 
og bruk av egenbehandlingsplaner (se vedlegg 8.2), og hadde enten Wi-Fi eller 4G-dekning i hjemmet. 
Eksklusjonskriteriene var knyttet til svært syke pasienter, manglende samtykkekompetanse, multisyke, 
manglende motivasjon for tjenesten, grad av kognitiv svikt og tilfeller der pasienten flyttet. De spesifikke 
kriteriene var tilpasset etter hvilke aktører som henviste (se vedlegg 8.1 for utfyllende tabell som viser 
inklusjon- og eksklusjonskriterier). Inklusjons- og eksklusjonskriteriene ble vedtatt av prosjektets 
styringsgruppe. 
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4 Tjenestemodell for avstandsoppfølging i 
Trondheim kommune 
 

Avstandsoppfølging har i Trondheim kommune vært organisert under Helsevakta. Tjenestemodellen er 

basert på anbefalinger fra Direktoratet for e-helse, og visualiseres i Figur 1 under. 

 

Figur 1 - Nasjonal tjenestemodell for avstandsoppfølging 

Subjektive måledata og eventuelle måledata fra måleutstyr sendes via nettbrettet inn til Helsevakta. 

Helsevakta foretar en vurdering av innrapporterte målinger. Avviker noe fra “normalen” kontaktes 

tjenestemottaker av operatør per telefon. Det gis besluttningsstøtte om hvilke tiltak og hjelpebehov som er 

nødvendig i tråd med tjenestemottakers egenbehandlingsplan. Helsevakta har flere måter å yte tjenesten 

på. Behovet kan avklares og avsluttes over telefon, det kan sendes ut ambulerende tjenester hjem til 

tjenestemottaker for kartlegging og vurdering av helsetilstand og/eller fastlege kan kontaktes for videre 

avklaringer.  

Ved oppstart av tjenesten og ved behov for endringer underveis, avtales et møte hos fastlegen sammen med 

tjenestemottaker og sykepleier fra kommunen. Dette møtet er en samhandlingsarena for utarbeidelse av 
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egenbehandlingsplanen i tjenesten.  All kommunikasjon mellom tjenestemottaker, Helsevakta og fastlege 

dokumenteres i kommunens elektroniske journalsystem (Gerica). 

4.1 Tjenesteforløp fra rekruttering til avslutning 
Tjenesteforløpet for avstandsoppfølging kan deles inn i tre faser; før inklusjon, under og etter avslutning. 

Påfølgende består fasene til sammen av åtte aktiviteter som gjennomføres i gitt rekkefølge (se figur 2 under). 

 

Figur 2 -  Faser i tjenestemodellen 

Før oppstart av tjenesten  
Aktuelle tjenestemottakere ble henvist fra fastlegen, hjemmetjenesten, spesialisthelsetjenesten, andre 
kommunale enheter eller ved at tjenestemottaker selv tok kontakt. For at tjenestemottaker skulle bli 
inkludert til tjenesten stilte prosjektet krav til at lege ved St.Olavs hospital eller fastlege utarbeidet en 
egenbehandlingsplan i samråd med tjenestemottaker. Ved St.Olavs hospital var lungemedisinsk avdeling og 
hjertesviktpoliklinikken nærmeste samarbeidspartnere og bidro også med frikjøpte ressurser til prosjektet. I 
løpet av prosjektperioden ble rutinen endret til at alle nye tjenestemottakere fikk avtale hos fastlege ved 
oppstart, uavhengig av hvilken aktør som henviste til tjenesten. Dette ble gjort for å sikre fastlegens 
involvering videre i tjenesteforløpet, noe som ble anbefalt gjennom prosjektets dialog med jurister i 
Helsedirektoratet.  
 
For tjenestemottakere som ble henvist fra andre enheter enn fastlege og sykehus, gjennomførte Helsevakta 
en grov kartlegging av hvorvidt tjenestemottaker fylte rekrutteringskriteriene før det ble opprettet kontakt 
med fastlegen. Sykepleier ved Helsevakta avtalte deretter et samhandlingsmøte hos fastlegen sammen med 
tjenestemottaker. I dette møtet ble det utarbeidet en individuell egenbehandlingsplan med medisinske og 
ikke-medisinske tiltak ved forverrelser av sykdomstilstand. Det ble videre avtalt et eget møte hjemme hos 
tjenestemottaker, for opplæring i bruk av teknologi og egenbehandlingsplan i samråd med sykepleier. 
Egenbehandlingsplan benyttes som beslutningstøtte ved sykdomsforverring hos den enkelte, både av 
tjenestemottakere selv og personell i Helsevakta.  
 
Tjenestemottaker fikk tildelt nettbrett ved opplæring, med applikasjon utviklet av Imatis AS. Applikasjonen 

støttet innrapportering av subjektive data om egen helsetilstand gjennom å besvare noen sykdomsspesifikke 

spørsmål, for eksempel “hvordan er pusten din?”.  

 

Under gjennomføring 

De fleste tjenestemottakerne rapporterte daglig, mens enkelte valgte å rapportere et par ganger i uka. 

Minstekravet for innrapporteringer var 2 ganger i uka for å motta tjenesten. Gjennom triagering ga 

innrapporteringene en indikator på tjenestemottakers helsetilstand. Noen tjenestemottakere benyttet i 

tillegg til rapportering av subjektive data, målinger fra medisinsk teknisk utstyr som en del av tjenesten for 

deling av eksempelvis blodtrykk, oksygenmetning eller vekt. Tjenestemottakers subjektive innrapporteringer 

ble sammen med data fra eventuelt måleutstyr sendt til Helsevakta, der de ble vurdert av helsepersonell. 
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Hvis målingene eller de subjektive innrapporteringene var avvikende fra tjenestemottakerens «normale» 

verdier og indikerte en forverring i helsetilstand, kontaktet helsepersonell i vaktsentralen tjenestemottaker 

per telefon for å avklare behov for tiltak og videre oppfølging. All kommunikasjon mellom helsepersonell og 

tjenestemottaker ble dokumentert i Gerica. Historikk fra alle innrapporteringer ligger i den administrative 

løsningen (Visi).  

 

Det har vært fokus på involvering av tjenestemottaker i utforming og evaluering av tjenesten. Det ble 
gjennomført samtaler med tjenestemottakere for deres evaluering av tjenestetilbudet. Evalueringssamtale 
ble gjennomført per telefon med tjenestemottaker minimum én gang i halvåret. Samtalen baserte seg på en 
standardisert mal med forhåndsdefinerte spørsmål. 
 

Etter endt gjennomføring 

I løpet av prosjektperioden ble det av ulike årsaker behov for å avslutte tjenesten hos noen av 

tjenestemottakerne. Det ble i disse tilfellene tatt kontakt med tjenestemottaker selv eller pårørende for 

innhenting av lånt utstyr. Avslutning av tjenestetilbudet ble dokumentert i Gerica med status på årsak til 

opphør av tjenestetilbudet. Tjenesten ble avsluttet i journalsystemet, og dokumenter ble arkivert.  

4.2 Brukerinvolvering i utformingen av tjenesten 
Det har i forbindelse med prosjektet for avstandsoppfølging vært brukerinvolvering på flere nivå. 
Velferdsteknologiprogrammet i kommunen benyttet brukerrepresentanter fra kommunalt råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne for involvering i flere prosjekter, herunder prosjekt for 
avstandsoppfølging. Det har siden etableringen av HelsaMi i 2012 vært et pågående samarbeid med 
landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), der representanter fra LHL også deltok på nasjonale 
samlinger. Prosjektet ble presentert i ulike brukerforum i kommunene som var delaktig i det 
interkommunale samarbeidet.  
 
Prosjektgruppa arrangerte sammen med samarbeidsaktører én workshop, våren 2017, og inviterte inn et 
utvalg av tjenestemottakerne der seks tjenestemottakere valgte å delta. Workshopen omhandlet hvordan 
tjenestemottakerne oppfattet tjenesten, hvordan teknologien fungerte og de ble oppfordret til å gi 
tilbakemeldinger på alle aktiviteter relatert til tjenesten. Leverandør, forskningspartner på tjenesten, 
operatører fra vaktsentralen i Helsevakta og prosjektgruppa deltok i workshopen sammen med 
tjenestemottakerne, og bidro sammen med tilbakemeldinger til videreutvikling av både tjeneste og 
teknologi.  
 
Høsten 2017 ble det gjennomført hjemmebesøk hos alle tjenestemottakerne der de ble oppfordret til å gi 
tilbakemeldinger på grad av tilfredshet tilknyttet tjenesten, motivasjon, hvordan teknologien fungerte og 
behov for eventuelle justeringer av tjenesten.  

4.3 Organisering av responssenter 
Trondheim kommune opprettet i 2012 et kommunalt responssenter med vaktsentral for 
velferdsteknologiske tjenester med tilhørende ambulerende team og teknikere. I 2014 ble responssenteret 
sammenslått med legevaktstelefoni og samlokalisert i lokaler ved Nidarvoll helsehus i Trondheim. Høsten 
2018 samlokaliseres nevnte tjenester med legevaktkontoret og ambulerende legevakt i et nytt helsevaktbygg 
på Øya, nærliggende St. Olavs hospital i Trondheim. 
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Vaktsentralen holder åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året og tar per i dag imot henvendelser fra 
lokaliseringstjenesten, døralarmtjenesten, trygghetsalarmtjenesten og tjenesten for avstandsoppfølging. 
Vaktsentralen er bemannet med tre operatører på dagtid og minimum to operatører på kveld og natt. 
Ambulerende team og teknikere rykker ut ved behov. Tjenesten for avstandsoppfølging er derfor alltid 
tilgjengelig og i drift på linje med øvrige trygghetsskapende tjenester.  

4.4 Teknologi og anskaffelse 
Prosjektet benyttet løsningen Visi levert av Imatis AS, både for helsepersonell og tjenestemottakere.  
Tjenestemottakerne fikk løsningen tilgjengelig i applikasjonsform på nettbrett, og helsepersonell i Helsevakta 
hadde en administrativ løsning for å håndtere mottak og oppfølging av innrapporteringer fra 
tjenestemottakerne.  
 
Avtalen med Imatis AS ble tegnet i prosjektets forgjenger, HelsaMi. I videreføringen av prosjektet valgte 
kommunen å forlenge avtalen. Det ble i den anledning publisert en intensjonskunngjøring på Doffin uten 
innsigelser fra andre leverandører. Forsknings- og utviklingskontrakt ble valgt som kontraktsform.  
 
I tillegg til videreføringen av Visi ble det anskaffet 150 nettbrett, 20 blodtrykksapparat, 20 vekter og 30 
pulsoksymeter til bruk under prosjektperioden. Måleutstyret ble integrert med Visi for å inkludere måledata 
som en del av innrapportering, slik at tjenestemottaker unngikk manuell innplotting av måledata.  

4.5 Fordeler og ulemper med valgt organisering 
For prosjektet var det en stor fordel at responssentertjenesten var etablert før prosjektet var påbegynt. 
Dette gjorde det enklere for samarbeidskommuner å tilknytte seg prosjektet da innrapporteringene fra deres 
tjenestemottakere ble håndtert av operatører i Trondheim kommunes responssenter. Videre var den 
etablerte responssentertjenesten en fordel for å kunne håndtere innrapporteringer fra tjenestemottakere 
hele døgnet, og ikke innen en avgrenset åpningstid. Dette var noe tjenestemottakerne ga tilbakemelding på 
at ble opplevd som en trygghet.  
 
Tilknyttet prosjektet har det vært en til to sykepleiere ved Helsevakta med ansvar for inklusjon og oppstart 
av nye tjenestemottakere. Dette inkluderte også ansvar for å lære opp tjenestemottakerne i bruk av 
teknologi og egenbehandlingsplan. Sykepleierne ble brukt som kontaktledd opp mot leverandør og til 
oppfølging av tekniske henvendelser fra tjenestemottakerne. I perioder var arbeidet med inklusjon og 
oppstart sårbart grunnet få ressurser og stor personavhengighet.  
 
Vaktsentralen har hatt ansvar for å håndtere alle innrapporteringer fra tjenesten for avstandsoppfølging og 
kontakt med tjenestemottaker. Det ble i siste del av inkluderingsperioden testet ut at operatører i 
vaktsentralen også deltok på møte hos fastlegen og på hjemmebesøk i forbindelse med oppstart hos nye 
tjenestemottakere. Dette var noe som bidro til økt forståelse for tjenestemottakers situasjon, selv om det 
ikke var kapasitet til at operatører hadde dette som en fast oppgave. Økt forståelse bidro til å heve 
operatørens kompetanse og innsikt i tjenestemottakers helsesituasjon, noe som ble med på å øke kvaliteten 
og forståelsen på tjenesteytingen. 
 
Prosjektet la vekt på inkludering av tjenestemottakers fastlege som en viktig del av tjenesten. Som tidligere 
nevnt, ble avtale med fastlege opprettet i oppstart av tjeneste til alle tjenestemottakere. Fastlegens rolle  
styrket prosjektets allmennmedisinske kompetanse i tillegg til helhetsbildet på pasientens helsetilstand. 
Dette bidro til å øke kvaliteten i oppfølgingen av tjenestemottakerne. Selv om involvering av fastlege har 
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styrket kvaliteten i tjenesten, har det også bidratt til forsinkelser grunnet begrensninger og ventetid ved 
bestilling av fastlegetime. Dette kan ha hatt en innvirkning på prosjektets måltall.  

5 Måloppnåelse og gevinster 
 

Det er utfordrende å si noe konkret om måloppnåelse og gevinster som kommunen sitter igjen med i 

etterkant av prosjektet. Dette grunnet at effekten av tjenesten vil synliggjøres over tid. Rapporten vil derfor 

gjøre rede for status og betraktninger på måloppnåelse og gevinster per dags dato.  

Det presiseres videre at SINTEF og Intro International har skrevet egne rapporter som blant annet belyser 
mulige gevinster og måloppnåelse. SINTEF sin rapport er enda ikke publisert og kan derfor ikke refereres.  

5.1 Oppnåelse av prosjektets fem formål 
Dette kapitlet beskriver oppnåelsen av prosjektet fem formål.  

1. Utvikle og evaluere tjenester med tilhørende velferdsteknologi for behandling og 

oppfølging av personer med kronisk sykdom mens de bor hjemme 

Prosjektet har jobbet for kontinuerlig utvikling og evaluering av tjenesten med tilhørende velferdsteknologi 
for behandling og oppfølging av hjemmeboende personer med kronisk sykdom. Per i dag er det etablert et 
tjenesteforløp med tilhørende rutiner i alle fasene av tjenesten. Tjenesten er kjent for aktuelle enheter og 
samarbeidspartnere. SINTEF og Intro International har bistått i evaluering av prosjektet, i tillegg til at SINTEF 
har bidratt som tjenesteutviklingspartner i prosjektperioden. Evaluering av prosjektet ble gjort på ulike nivå 
kontinuerlig i prosjektperioden. Brukerinvolvering har vært et viktig bidrag for utvikling av tjenesten.  
 

2. Forebygge sykdomsforverrelser ved å tilrettelegge for mestring av egen sykdom 

Gjennom den digitale løsningen i tjenesten kan Helsevakta, fastlege og eventuelt spesialisttjenesten følge 

opp tjenestemottaker bedre og dermed bidra til å forebygge sykdomsforverrelser.  

Mottakere av tjenesten har gitt tilbakemeldinger på at tjenesten har gitt større innsikt i egen sykdom og at 

de er blitt mer bevisste på symptomer og tiltak som kan forebygge sykdomsforverrelser.  

3. Iverksette tiltak så tidlig som mulig for å forhindre sykehusinnleggelser 

Tjenestemottakernes innrapporteringer i den digitale tjenesten, bidrar til at Helsevakta, fastlege og 

eventuelle spesialister kan følge tjenestemottakers helsesituasjon jevnlig. Trondheim kommune sin 

responssentertjeneste muliggjør at tjenestemottaker kan rapportere inn til alle døgnets tider, også på helg, 

og forebyggende tiltak ved sykdomsforverrelser kan påbegynnes før avviket er for stort.  

Ved å forebygge sykdomsforverrelser forhindrer vi også mulige innleggelser i sykehus. I dialogen mellom 

tjenestemottaker og Helsevakta har forebyggende tiltak og eventuelt medisinske tiltak kunnet startet tidlig, 

da det i egenbehandlingsplanen er skrevet både medisinske og ikke medisinske tiltak. Flere har gitt 

13  

edj
Utheving



 

tilbakemeldinger på at de med beslutningsstøtte har klart å snu begynnende forverrelser i sin helsetilstand. 

Det å forebygge sykdomsforverrelser er fortsatt noe vi må jobbe mot.  

 

4. Øke livskvalitet og mestring 

Prosjektet har gjennomført faste samtaler med tjenestemottakerne, der tjenestemottakerne har gitt 

tilbakemeldinger og evalueringer av tjenesten. Det har vært entydige tilbakemeldinger fra 

tjenestemottakerne at tjenesten avstandsoppfølging gir økt trygghet. Mottakerne av tjenesten har i dialog 

med ansatte i prosjektet beskrevet at de opplever økt trygghet først og fremst gjennom å ha helsepersonell 

lett tilgjengelig hele døgnet og ved at de har noen å støtte seg til ved sykdomsforverring. Tilbakemeldinger 

har også vært at tjenesten har bidratt til å få enklere kontakt med helsepersonell og at terskel for bruk av 

tjenesten er lav. 

5. Forbedre tjenestetilbud – kvalitet, tilgjengelighet og ressursutnyttelse 

Tjenesten innebærer digitale løsninger som gir Helsevakta, fastlege og spesialisthelsetjenesten en mer 

tilgjengelig mulighet for oppfølging av hjemmeboende tjenestemottakere. Tjenesten gir mulighet for å følge 

opp tjenestemottakere fra avstand, der den enkelte befinner seg på gitt tid, og fungerer som et supplement 

eller erstatning til tradisjonelt møte mellom behandler og pasient.  

5.2 Mulige gevinster og nytteverdi av prosjektet 
For tjenestemottaker 

Tjenesten gir økt trygghet for mange av tjenestemottakerne. Økt trygghet og mestring av egen sykdom kan 

igjen gi tjenestemottaker økt livskvalitet og gjøre den enkelte bedre i stand til å opprettholde sitt generelle 

funksjonsnivå over tid. Muligheten for en individuell tilpasning av tjenesten og en egenbehandlingsplan med 

individuelle tiltak kan være med på å involvere og ansvarliggjøre tjenestemottaker i sin egen behandling. 

Dette tror vi igjen kan føre til at tjenestemottaker opplever økt kvalitet på tjenesten. 

Tjenesten avstandsoppfølging gir også trygghet for pårørende gjennom lettere tilgang til helsepersonell og 

beslutningsstøtte ved sykdomsforverrelser. Flere pårørende har uttrykt at det har gitt trygghet og at de har 

opplevd tjenesten som en avlastning. 

For ansatte 

Tjenesten gir kommunalt helsepersonell, fastlege og spesialisthelsetjenesten mulighet for en tettere 

oppfølging av tjenestemottaker blant annet gjennom at den enkelte ut fra individuelle behov kan utføre 

subjektive og biometriske målinger av sin helsetilstand. Ansatte vil gjennom dette kunne oppleve økt kvalitet 

på tjenestetilbudet. Avstandsoppfølging vil også kunne være direkte tidsbesparende ut fra at det kan 

supplere og eventuelt erstatte fysiske møter med tjenestemottaker. 

For organisasjon og samfunn 

Hvis tjenestemottakerne opplever økt trygghet og mestring av egen sykdom, kan dette bidra både til å 

utsette behovet for primærhelsetjenester og forebygge innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Dette vil 

gjennom spart tid og unngåtte kostnader kunne frigi ressurser som kan benyttes til tjenestemottakerne med 

størst behov for tjenester og til å imøtekomme behovet for tjenester hos nye tjenestemottakere. 

14  



 

Intro International har i sin delrapport 2 pekt i retning av at tjenesten reduserer antall sykehusinnleggelser, 

men per i dag er det for tidlig å trekke klare konklusjoner ut fra tallgrunnlaget. Det er i samme rapport 

påpekt at datagrunnlaget fortsatt er for usikkert til å konkludere om tjenesten gir en reduksjon av 

hjemmetjenester.  

5.3 Planer for videreføring i drift 
Trondheim kommune vil etter endt prosjektperiode driftsette avstandsoppfølging for personer med kols 

og/eller hjertesvikt som en ordinær kommunal tjeneste. Det arbeides med løsninger for å sikre videre drift 

av tjenesten i samarbeidskommunene.  

6 Læringspunkter og erfaringer  

6.1 Læringspunkter og erfaringer knyttet til ulike prosesser i 
tjenesten 
Dette kapittelet beskriver noen av erfaringene fra prosjektet knyttet til ulike prosesser i utførelsen av 

tjenesten. 

Behov for individuelt tilpasset tjeneste  
Gjennom utprøvingen erfarte prosjektgruppa at det er behov for å individuelt kunne tilpasse tjenesten til 
hver enkelt tjenestemottaker. I den forbindelse er det behov for kartleggingsverktøy som sikrer at 
tjenestetilbudet er tilpasset den enkelte tjenestemottakers behov. Som et eksempel ga flere 
tjenestemottakere tilbakemelding på at de ønsket mer personlige spørsmål knyttet til sin situasjon i 
tjenesten. Mange av tjenestemottakerne har flere diagnoser og helseproblemer, og trenger at disse blir sett i 
sammenheng. Tjenesten bør være dynamisk slik at den kan endres etter tjenestemottakernes behov og 
helse, for eksempel relatert til sensorteknologi, innrapporteringsmetode- og frekvens, og spørsmål som skal 
besvares.  
 
Tjenestemottaker bør delta aktivt i utarbeidelsen av sin egenbehandlingsplan slik at tilbudet om oppfølging i 

større grad utformes i samråd med den enkeltes ønsker og mål for eget liv. Dette bør beskrives i konkrete 

tiltak som inkluderer både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak og behandlinger. Det bør også 

fremgå i hvilke situasjoner det er behov for beslutningsstøtte og fra hvilke aktører (f.eks., fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, spesialistleger).  

Oppdateringer og bruk av egenbehandlingsplaner 

Prosjektet stilte krav om at det ble utarbeidet en egenbehandlingsplan før igangsetting av tjenesten. 
Egenbehandlingsplanen ble utarbeidet i samråd med tjenestemottaker og fastlege eller spesialist. I løpet av 
prosjektperioden var det tilfeller der tjenestemottakere hadde timeavtaler hos privatpraktiserende spesialist 
eller spesialister som ikke var delaktig i tjenesten, der medisinering ble endret uten at 
egenbehandlingsplanen ble oppdatert. Det manglet system for å oppdage denne typen hendelser, og 
behovet for å sikre at egenbehandlingsplanene var oppdaterte skapte en del merarbeid. Dette er delvis løst 
med at det i kommunikasjonen med tjenestemottaker etterspørres hvilken dato det er på tjenestemottakers 
egenbehandlingsplan i kommunikasjon med operatør i Helsevakta. Helsevakta har egen kopi av 
egenbehandlingsplan for alle tjenestemottakerne. For å kvalitetssikre oppdateringer og rett bruk av 
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egenbehandlingsplan er det hensiktsmessig om dette på sikt digitaliseres og at planen kan deles på tvers av 
aktørene som er delaktig i tjenesten. Felles elektronisk pasientjournal vil her kunne bidra til å forenkle 
utveksling av sanntidsdata mellom aktørene.  
 
Evaluering av inklusjonskriteriene 

Samarbeidende aktører i tjenesten erfarte i løpet av prosjektperioden at inklusjonskriteriene er komplekse 

og detaljerte. Det er påbegynt arbeid med å vurdere om det er mulig å forenkle inklusjonskriteriene noe slik 

at de kan bli mer brukervennlig for de som henviser aktuelle tjenestemottakere. Samtidig er det viktig at 

inklusjonskriteriene er klare og tydelige slik at det sikres at de som er for dårlig ikke blir med. Dette med 

tanke på pasientsikkerhet og forsvarlighet. Dersom inklusjonskriteriene er for enkle kan det være fare for at 

det ikke fanges opp at en tjenestemottaker tilhører en risikogruppe. Den nevnte risikogruppen bør kontakte 

fastlege eller legevakt direkte ved forverrelser. 

Fastlegeinvolvering 
Prosjektet hadde frem til utgangen av 2017 en fastlegeressurs i 20 % stilling. Dette har vært en viktig ressurs 
for å nå inn til fastlegenes arena. En del av denne ressursens arbeidsoppgaver var formidling og informasjon 
om utprøvingen til kolleger, via sosiale medier, møtearenaer og besøk hos legesenter. Fastlegeressursen 
bidro også inn i det nasjonale arbeidet med forankring og utforming av tjenesten. Totalt har 67 fastleger hatt 
en eller flere pasienter deltagende i prosjektet. Prosjektet opplevde at noen fastleger var tilbakeholdne for 
involvering grunnet mulig merarbeid. Prosjektet kunne med fordel hatt en større andel fastlegeressurs, 
gjerne fordelt på flere leger. 
 
I løpet av prosjektperioden har det vært drøftet med Helsedirektoratet og HELFO vedrørende mulighet for 
bruk av takst 14  som godtgjørelse for fastlegen ved tverrfaglige møter ved avstandsoppfølging. Dette ble i 1

januar 2018 godkjent fra HELFO. 
 

Henvisning til tjenesten 

I Trondheim kommune er det helse- og velferdskontorene (koordinerende enhet for voksne) som behandler 
søknader, vurderer behovet for tjenester og fatter vedtak på helse- og omsorgstjenester. I prosjektet har 
aktuelle tjenestemottakere blitt henvist direkte til Helsevakta. Dette ble gjort for å forenkle 
inklusjonsprosessen og fordi det i prosjektet ikke ble avklart om tjenesten skulle være vedtaksfestet. En stor 
andel av tjenestemottakerne som er aktuelle for tjenesten, har sammensatte behov og behovet for 
avstandsoppfølging bør av den grunn kartlegges i sammenheng med øvrige tjenester. For denne målgruppen 
vil involvering av helse- og velferdskontorene kunne bidra til å avdekke behov for andre tjenester på et 
tidligere tidspunkt. 
 

Hjemmebesøk med sykepleier fra spesialisthelsetjenesten 

Ved oppstart av nye tjenestemottakere henvist fra lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital ble det 
gjennomført et felles hjemmebesøk med sykepleier fra avdelingen og Helsevakta. På hjemmebesøk 
gjennomgikk sykepleier fra lungemedisinsk avdeling sjekklisten etter utskriving, medisinliste, 
egenbehandlingsplan og generell gjennomgang av temahefte om kols. Sykepleier fra Helsevakta gjennomgikk 
opplæring i bruk av teknologi og forventet respons fra Helsevakta ved endring av helsetilstand. Tidsbruken 
på hjemmebesøk varierte fra 1,5 - 2,5 timer. Prosjektgruppa erfarte i utprøvingen at gjennomføring av 

1 “Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter med helse- og/eller sosialfaglig 
personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder basisteam, ved møte i ansvarsgruppe i 
forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og i møte om individuell plan” (Normaltariff for fastleger og legevakt 
2017-2018, s.22).  
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hjemmebesøk 3-5 dager etter utskriving ble for kort tid for en del av tjenestemottakerne. Det ble mye 
informasjon å ta innover seg, og hos en del tjenestemottakere ble det behov for å gjenta hjemmebesøk og 
opplæring. For å respondere på dette valgte prosjektgruppa å dele hjemmebesøkene, slik at lungemedisinsk 
avdeling gjennomførte sitt besøk som før, 3-5 dager etter utskriving.  
Helsevakta dro på egenhånd en ukes tid i etterkant av hjemmebesøket med lungemedisinsk avdeling. 
Tjenestemottakerne ble slik mer mottakelig for opplæring i bruk av egenbehandlingsplan og nettbrett, 
samtidig som det var anledning til å repetere deler av temaene ved første hjemmebesøk. Etter denne 
endringen i rutinen ble det sjeldnere behov for ny opplæring i bruk av teknologi. 
 

Kompetanse hos operatørene 

Operatører i vaktsentralen ved Helsevakta trenger riktig kompetanse for å gi faglige råd og beslutningsstøtte 
til tjenestemottakerne som innrapporterer endringer i sin helsetilstand. Det er viktig at det legges til rette for 
kompetanseheving blant operatørene relatert til medisinsk og kommunikativ kunnskap. Det er gjennomført 
tiltak for å øke den grunnleggende kompetansen hos operatørene i Helsevakta. Dette fordi det i tjenesten for 
avstandsoppfølging er behov for at operatørene tenker både reaktivt og proaktivt, noe som krever annen 
oppfølging sammenlignet med de andre tjenestene på vaktsentralen, som for eksempel trygghetsalarm. Det 
er også viktig at operatørene får tilstrekkelig opplæring i bruk av de digitale løsningene og medisinsk teknisk 
utstyr som er i bruk.  
 

Lang ventetid på legetime 

I de tilfellene der henvisning til utprøving av avstandsoppfølging har kommet fra andre enn 
spesialisthelsetjenesten, avtales et samhandlingsmøte hos fastlegen. Det var stor variasjon i hvor snarlig 
disse kunne planlegges. Hos enkelte fastleger var det ventetid på time i 5 - 7 uker. Dette medførte 
utfordringer i å holde motivasjonen oppe hos den enkelte tjenestemottaker der det var lang ventetid. 
 

Utfordringer ved etterstrebelse av oppnåelse av måltall 
Ved oppstart av prosjektet var måltallet på 150-200 tjenestemottakere med kols og/eller hjertesvikt. 
Underveis ble måltallet redusert ned til 150. For prosjektet ble det å kontinuerlig prioritere måltall en 
utfordring som til tider påvirket kapasiteten til å utvikle selve tjenesten. I utgangen av 2017 hadde prosjektet 
totalt hatt 114 tjenestemottakere, der 182 ble tilbudt tjenesten. Blant de som ikke valgte å takke ja til 
tilbudet, var et manglende ønske om å ta i bruk ny teknologi, lite motivasjon for bruk av 
egenbehandlingsplan og manglende interesse noen av årsakene. 
 

Erfaringer rundt å finne riktig brukergruppe 

Det har for de ulike aktørene som hjemmetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester 
vært utfordrende å finne den “rette” tjenestemottaker for avstandsoppfølging. Det har vært et mangfoldig 
utvalg av tjenestemottakere i utprøvingen av tjenesten. Noen tjenestemottakere har vært i full jobb, mens 
andre har vært mottakere av andre kommunale tjenester i tillegg. En tilbakemelding fra flertallet av 
tjenestemottakerne har vært at tjenesten har vært for lite individuelt tilpasset. En andel av 
tjenestemottakerne har spilt inn at de selv opplevde at de var for friske til å motta denne type tjeneste. Den 
største andelen har gitt tilbakemelding om økt opplevd trygghet grunnet tjenestens tilgjengelighet til dialog 
med helsepersonell.  
 

Håndtering av journalverdig informasjon   

Historikk fra alle innrapporteringer ligger i den administrative løsningen (Visi). Frem til februar 2017 ble alle 

innmeldinger, også “grønne”, registrert i kommunenes elektroniske journalsystem (Gerica). Ved “grønn” 

innmelding opplever tjenestemottaker ingen endring/forverring i helsetilstand. Ut fra at “grønne” 

17  

edj
Utheving

edj
Notat
Hvordan inkluderes fastlegen når initiativet kommer fra spesialisthelsetjensten?

edj
Utheving



 

innmeldinger utgjorde ca 90 % av alle innmeldinger var dette en stor del av samlet tidsbruk knyttet til 

tjenesten for operatør i vaktsentral.  

Det ble i februar 2017 gjort en beslutning om at “grønne” innmeldinger ikke lengre registreres i 

journalsystemet, men at det skal skrives statusrapport minimum månedlig på tjenestemottakere som 

rapporterer “grønt” over tid. Dette førte til betydelig redusert tidsbruk på tjenesten i vaktsentralen.  

6.2 Læringspunkter og erfaringer knyttet til teknologi 
Dette kapittelet beskriver noen av erfaringene fra prosjektet knyttet til den tekniske delen av tjenesten. 

Applikasjon for ansatte 

Prosjektet brukte Visi-applikasjonen fra Imatis AS til oppfølging av rapporteringene fra tjenestemottakerne. 
Operatørene i vaktsentralen fikk opplæring i bruk av applikasjonen. Operatørene opplevde løsningen til 
Imatis AS som annerledes enn de andre løsningene de benyttet i vaktsentralen. Blant annet var det en 
utfordring at applikasjonen ikke ga fra seg lyd eller andre signaler ved innkomne hendelser fra 
tjenestemottakere. De ansatte uttrykte at applikasjonen ikke var fullt tilpasset arbeidet med 
avstandsoppfølging. Dette var blant annet relatert til brukervennlighet, da løsningen trengte mange 
museklikk for å få tilgang til nødvendig informasjon, og at den ikke understøttet den arbeidsflyten som de 
var vant til fra de andre løsningene i sentralen. Det var også en utfordring at det var relativt lite informasjon 
som var tilgjengelig i løsningen, og at det derfor hadde vært hensiktsmessig med en integrasjon mellom Visi 
og Trondheim kommunes mottaksapplikasjon (Transmed 8). Etter hvert som operatørene fikk erfaring med å 
bruke løsningen, ga de tilbakemeldinger til leverandøren, og tilpasninger ble gjort fortløpende gjennom 
prosjektet.  
 

Applikasjon og sensorer for tjenestemottaker 

Teknologien ble av de fleste tjenestemottakere opplevd som enkel etter opplæring ved oppstart av 
tjenesten. For innlogging i web-applikasjonen til tjenesten trengte tjenestemottakerne et brukernavn og 
passord som de selv satte ved første gangs bruk. De fikk da tilgang til opplæringsvideoer, mulighet for å 
rapportere dagsform og eventuelt sende inn målinger gjort av sensorer. Spørsmålene som ble stilt 
tjenestemottakerne med kols var: Hvordan er pusten din? Hvordan er hosten? Hva er fargen på oppspyttet 
ditt? Hvordan føler du deg til sinns? og til slutt et kommentarfelt. Til hjertesvikt var spørsmålene: Hvordan er 
pusten din? Er du trøtt, utmattet eller slapp? Hvordan er ditt aktivitetsnivå? Opplever du hevelser i bena? 
Hvordan føler du deg til sinns? og til slutt et kommentarfelt. Svarene på alle spørsmål var gradert i bra 
(grønn), dårlig (gul) og mye dårligere (rød). Fargene på spørsmålene er tilsvarende fargene i 
tjenestemottakers individuelle egenbehandlingsplan.  
 
I prosjektet har det i tillegg til subjektive målinger ved hjelp av spørsmål vært testet ut medisinske sensorer 

som måler blodtrykk, oksygenmetning og vekt. Sensorer ble testet ut i et begrenset antall. Bakgrunnen for at 

det ble valgt å kun teste sensorer hos få tjenestemottakere var delt. Hovedårsaken var forståelsen av at 

subjektive vurderinger i de fleste tilfeller ville være tilstrekkelig for å oppdage en forverring i helsetilstanden. 

Det var også behov for en del utviklingsarbeid hos leverandør, og dette arbeidet ble ikke ferdigstilt før sent i 

prosjektperioden. For å utvikle tjenesten videre vil det være behov for å nyttiggjøre seg de erfaringene 

knyttet til tolkning av måleresultater og tekniske utfordringer. Sensorene som ble benyttet i prosjektet ble 

anskaffet med bakgrunn i SINTEFs anbefalinger. 

Forberedelser til utplassering 
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For hver nye tjenestemottaker ble det forberedt utplassering med tilpasning av det tekniske utstyret. 
Nettbrettene skulle klargjøres og ble tilpasset den enkelte tjenestemottaker. Dette inkluderte blant annet 
unike brukersertifikat, sim-kort, opprettelse av brukere, oppsett av rapporteringen og testing av om 
nettbrettet fungerte slik det skulle. Prosjektet brukte Samsung nettbrett med operativsystemet Android. 
Android-versjoner forandret menybildet på nettbrett underveis og førte til utarbeidelse av flere ulike 
bruksanvisninger i prosjektet samtidig, da Android ikke oppdaterer alle brukere samtidig. Ved å benytte 
Android mistet prosjektet muligheten for å bruke mobile device management (MDM), noe som gjorde at det 
ble behov for å installere egne sikkerhetssertifikater på nettbrettene.  
 
For å kunne nyttiggjøre seg avstandsoppfølging måtte aktuell tjenestemottaker ha enten Wi-Fi og eller 
4G-dekning. I alle kommunene opplevde vi at dekningen i noen tilfeller var dårlig eller så mangelfull at de 
ikke kunne få tjenesten.  
 

Oppfølging av tjenestemottaker underveis i utprøvingen 

Nettbrettene ble opplevd som enkle i bruk for de fleste tjenestemottakerne. Tilbakemeldingene prosjektet 

fikk gikk i hovedsak på behov for individuell tilpasning og, eksempelvis, at applikasjonen ikke hadde 

muligheter for tilpasning av tekststørrelse.  

Teknologien og valget av operativsystemet Android medførte noen utfordringer for tjenestemottakerne. 

Noen av de trengte ny opplæring, og dette medførte ofte ekstra besøk fra prosjektsykepleier da veiledning 

via telefon noen ganger ble for vanskelig. Eksempler på årsaker til ekstra besøk; glemte passord, 

oppdateringer som førte til at menyene ble forandret og behov for gjentatt opplæring. Dette var i perioder 

ressurskrevende for prosjektet. 

Alle tjenestemottakere måtte underveis i prosjektperioden installere sikkerhetssertifikat på nettbrettene. 

Dette skjedde ved at prosjektsykepleier dro hjem til tjenestemottakerne og installerte sertifikatene. På dette 

hjemmebesøket ble det også gjennomført ny opplæring for de som trengte det. 

Noen av tjenestemottakerne hadde nedsatt førlighet i fingrene, skjelvinger og slitte furer på fingerputene. 

Dette førte til at nettbrettet ikke responderte da de trykket på det. For de fleste løste dette seg ved å bruke 

en pekepenn for touchskjermer.  

Samarbeid med leverandør av teknisk løsning 

Prosjektet hadde en fast kontaktperson hos leverandøren gjennom hele perioden. Kontaktpersonen var i 

tillegg til å være produktspesialist også helsefaglig utdannet. Samarbeidet mellom leverandør og prosjektet 

har vært positivt og har ført til et samspill som utviklet applikasjonen videre.  

Det har likevel vært noen utfordringer i samarbeidet. En ble ikke alltid enig om design og utviklingshastighet. 
Noen av disse utfordringene kan ha vært på grunn av at man snakker “ulike” språk, i tillegg til at leverandør 
har hatt liten ledig kapasitet slik at ting har tatt lenger tid enn ønsket. Det har oppstått noen utfordringer 
knyttet til hvor mye man kan tilpasse en etablert applikasjon. 
 

Tekniske utfordringer med nettbrett 

Prosjektgruppa opplevde utfordringer ved oppdateringer av operativsystemet Android på nettbrettene hos 

tjenestemottakerne. I sammenheng med at operativsystemet oppdaterte seg, opplevde vi at applikasjonen 

sluttet å fungere. Dette medførte mye bruk av ressurser da det i de alle fleste tilfeller krevde et fysisk 
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hjemmebesøk hos tjenestemottaker. Svært få av tjenestemottakerne hadde kompetanse til å rette dette på 

egen hånd. 

Utprøving av teknologi og nasjonale anbefalinger 

Som en del av det nasjonale prosjektet ble det gjort utprøving av ny teknologi for avstandsoppfølging. De 

neste avsnittene beskriver dette nærmere. 

Nasjonal pilotering av velferdsteknologisk infrastruktur 
Utviklingsavdelingen i Direktoratet for e-helse utviklet en separat HL7 FHIR-basert webapplikasjon som 
kunne fungere mot et standard-basert FHIR-grensesnitt. HL7 FHIR (www.hl7.org/fhir) er neste generasjon 
rammeverk for standardisering utviklet av Health Level Seven International (HL7). FHIR er en forkortelse for 
"Fast Healthcare Interoperability Resources". Denne applikasjonen ble utviklet i samarbeid med HelsaMi+, 
andre prosjekter i programmet og lokale fastleger som er ansatt i direktoratet. Applikasjonen støtter visning 
av måledata og skjema, samt redigering av egenbehandlingsplan. I utviklingsfasen ble en ekstern FHIR-basert 
server brukt, men i sluttfasen ble applikasjonen integrert mot Imatis sin plattform, som også tilbyr 
tilsvarende FHIR-grensesnitt.  Applikasjonen ble testet i Imatis sitt test-miljø og det ble verifisert at en slik 
tredjepartsapplikasjon kunne hente ut og vise data basert på grensesnittet som Imatis hadde implementert, 
inkludert støtte for autentisering og tilgangsstyringen som støttes av Imatis sin plattform. 
  
Velferdsteknologiprogrammet hadde som intensjon å implementere denne applikasjonen som en integrert 
del av CGM sin fastlegemodul, for bruk av Trondheim kommunes samarbeidende fastleger. Denne 
integrasjonsjobben ble ikke implementert grunnet budsjettforhold i programmet. 
  
Hovedintensjonen ved applikasjonsutviklingen var for å verifisere FHIR sin egnethet til å tilby tjenester 
uavhengig til tredjepartsutviklere, og dette ble verifisert og fungerte like godt som forventet (se figur 3 
under). En bonus hadde vært å bruke applikasjonen i skarp drift, men dette ble nedprioritert etter diskusjon 
mellom programmet og Direktoratet for e-helse. For å få forventet resultat fra slik videre testing ville man 
være avhengig av integrasjonen med CGM som ikke ble utført. Utviklingen og testingen av applikasjonen 
viser likevel at  hovedlinjene i arkitekturen og bruk av FHIR som språk og grensesnitt fungerer som forventet, 
så hovedformålet ved piloteringen må anses som oppnådd. 
  

 
  

 Figur 3 - Integrasjonsarkitektur 
 

Erfaringer med utprøving av drift av applikasjonen i Norsk Helsenetts driftsmiljø 

Sammen med Direktoratet for e-helse ble det våren 2016 avtalt å flytte driftsmiljøet for applikasjonen for 
avstandsoppfølging fra Imatis’ driftsmiljø til driftsmiljøet til Norsk Helsenett (NHN). Formålet med flyttingen 
var å få testet om en kommunal velferdsteknologisk applikasjon kunne bli driftet hos NHN. 
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Det ble jobbet tett med leverandøreren av løsningen Imatis AS, samt driftsleverandørene NHN, Sopra Steria 
og Evry for å få løsningen til å kjøre i nytt miljø hos NHN. Arbeidet foregikk over en lengre periode, men ble 
avsluttet våren 2018 på grunn av utfordringer med å få en driftssikker løsning oppe å gå innenfor 
tidsrammene av prosjektet.  
 

 

 

Erfaringer med utprøving av nasjonalt rammeverk for velferdsteknologiske løsninger 

En del av oppdraget fra Helsedirektoratet var å bidra til å teste ut et nasjonalt rammeverk for 
velferdsteknologiske løsninger basert på HL7 FHIR standarden. Det ble derfor satt opp og testet en 
integrasjon mellom Imatis sin Visi løsning og Trondheim kommunes mottaksapplikasjon (Transmed 8) basert 
på denne standarden. For Trondheim kommune var det ønskelig at denne løsningen kunne tas i bruk i 
vaktsentralen for å teste en faktisk integrasjon mellom velferdsteknologisk utstyr og Transmed 8. 
 

For at denne kunne driftsettes ble det lagt inn en forutsetning at drift av løsningen var flyttet til NHN. 

Årsaken til dette lå i de krav til sikkerhet som ble avdekket i ROS-analysen, hvor løsningen da kunne driftes 

over helsenettet inn mot Trondheim kommunes driftsmiljø.  

 

På bakgrunn av at overflytting av driftssetting til NHN ble avsluttet, kom vi ikke i mål med å få prøvd ut 

denne integrasjonen i faktisk drift. 

6.3 Nasjonal skalering 
Det er prosjektets vurdering at det å lykkes med å få aktivert fastlegene i denne type tjenesten er viktig. Det 
er også erfart behov for økt kompetanse i primærhelsetjenesten innenfor områder som sykdomslære, 
helsepedagogikk, IT-kunnskap og hvordan klinisk oppfølging digitalt kan utføres. Tjenester som denne har 
ingen etablert plass i helsevesenet i dag, og dette har vært en av utfordringene.  
 
Det er behov for mer forskning knyttet til både klinisk effekt og fordelingen av kostnader og gevinster blant 
aktørene som er en del av tjenesten for å kunne anbefale en nasjonal skalering. Prosjektet oppfordrer til at 
Helsedirektoratet fortsatt tar ansvar knyttet til både organisering, kliniske retningslinjer og at det blir gjort en 
utvidet økonomisk utredning knyttet til finansieringsmodeller. 
 
Markedet for tekniske løsninger for avstandsoppfølging er i dag begrenset. Prosjektet ser det som et hinder 
for skalering og det vil derfor være viktig for helsetjenestene å kommunisere ut fremtidig behov som kan 
bidra til gode tekniske løsninger.  

6.4 Suksesskriterier 
Dette kapittelet beskriver noen av suksesskriteriene i prosjektet. 

Tverrfaglig sammensatt prosjektorganisasjon 
Det har vært svært nyttig med tverrfaglighet i prosjektorganisasjonen. Prosjektorganisasjonen har bestått av 
ekstern og intern kompetanse med både profesjonell prosjektledelse og ulike helseutdanninger. En 
tverrfaglig sammensatt prosjektorganisasjon har bidratt til en helhetlig tilnærming og til å se sammenhengen 
mellom mennesket, teknologien og organisasjonen. Prosjektorganisasjonen har arbeidet godt sammen og 
hatt tydelige mål for fremdrift blant annet gjennom ukentlige statusmøter. 
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Det har vært positivt med samhandling og samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi har 
lært mye av hverandre, og det har vært med på å styrke kommunikasjonen. Kompetanseoverføring begge 
veier har vært svært lærerikt.  
 

Samhandling med spesialisthelsetjenesten 

I prosjektet har det vært frikjøpt 30 % sykepleieressurs ved hjertesviktpoliklinikken og 2 x 20 % 
sykepleieressurs ved lungemedisinsk avdeling. Samarbeidet med disse avdelingene har vært viktig for å 
utvikle tjenesten og rekruttere aktuelle tjenestemottakere. Ressursene har informert aktuelle pasienter om 
tjenesten og har i stor grad bidratt til henvisning til tjenesten. Ressursene har også vært viktige bidrag i 
utviklingen av tjenesteforløpene og utformingen av egenbehandlingsplanene. Sykepleieressursene har også 
gjennomført fagdager for operatører i vaktsentralen i Helsevakta, noe som har gitt operatørene en 
kompetanseheving blant annet på de aktuelle diagnosene. Kompetanseoverføring begge veier og god 
samhandling har i prosjektet opplevdes som vellykket.  
 

Rett kompetanse i alle ledd i tjenesteforløpet 

Fastlege i 20% stilling i prosjektet har vært viktig i samarbeidet. Legen har i tillegg til lokalt forankringsarbeid 
og deltagelse i tjenesteutviklingen bidratt også nasjonalt i prosjektet. Fastlege har i stor grad bidratt med 
viktige innspill omkring fastlegens rolle i tjenesten og har blant annet deltatt i utforming av fastlegens 
tredjepartsløsning opp mot Visi.  
 
I prosjektet har vi erfart at sykepleiekompetanse er viktig i tjenesten avstandsoppfølging. Tjenesten krever 
blant annet klinisk kompetanse, kartleggingskompetanse, mottakskompetanse med videre. Vi ser også 
fordelen av sykepleiekompetanse i samhandling med spesialist og fastlege. I dag er sykepleier også kollegial 
beslutningstøtte for helsefagarbeidere i vaktsentralen i Helsevakta.  
 

Døgnbemannet vaktsentral - Helsevakta  
Tjenestemottakerne melder om økt opplevd trygghet og hurtig tilbakemelding fra Helsevakta ved endring i 
helsetilstand. De føler de får rask hjelp til avklaringer og besluttningsstøte videre.  Det har vært en fordel å 
legge drift av tjenesten avstandsoppfølging til Helsevakta. Dette ut fra at vaktsentralen er døgnbemannet og 
har håndtert mottak av innmeldte helserapporter, oppfølging og eventuelt utrykning for enten teknisk eller 
helsefaglig bistand. 
 

Jevnlig evaluering av tjenesten og dialog med tjenestemottakerne  
I løpet av prosjektet er det gjennomført evaluering av tjenesten både gjennom hjemmebesøk og ved 

telefonsamtale med alle tjenestemottakerne. Dette har gitt oss tilbakemeldinger fra tjenestemottakerne på 

alle deler av tjenesteforløpet i tillegg til selve teknologien og bruken av denne. Dette har vært med på å 

utforme tjenesten samt gitt viktige innspill til Trondheim kommunes kravspesifikasjonen for digitale 

trygghetsalarmer der avstandsoppfølging var en opsjon.  

Stabil teknisk løsning 

For å lykkes i uttestingen i prosjektet, er man helt avhengig av stabile tekniske løsninger for drifting. 

Løsningen Visi har siden oppstart vært svært driftssikker og det har siden 2015 ikke vært noen nedetid som 

har påvirket operatører og tjenestemottakerne i noen grad.  

Godtgjøring til fastlegen 

For å forenkle involvering av fastlege i prosjektet har det vært viktig å få avklart hvilken takst som skal 

benyttes som godtgjørelse for fastlege ved tverrfaglige møter ved avstandsoppfølging. HELFO sa først nei til 
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at takst 14 kunne benyttes. Dette skapte en del usikkerhet hos fastlegene og merarbeid for alle parter ved at 

fastlegene måtte fakturere prosjektet for mellomlegget. Bruk av takst 14 ble ikke godkjent av HELFO før 

januar 2018. Det vil si at prosjektet ikke fikk dratt nytte av dette ut fra at det da ikke lengre ble utført 

inklusjon av nye tjenestemottakere. 

6.5 Refleksjoner rundt eventuell implementering i andre 
kommuner 
Avstandsoppfølging er en tjeneste som har mange muligheter for å lette og bedre samarbeidet rundt den 
enkelte tjenestemottaker og styrke oppfølgingen av personer med kronisk sykdom gjennom digital 
samhandling. Den tydeligste erfaringen gjort i prosjektet er at tjenesten gir en opplevd trygghet for mange 
av tjenestemottakerne og vi ser at tjenesten også kan gi andre gevinster. Uansett er det per i dag  vanskelig å 
fastslå om avstandsoppfølging er en tjeneste flere kommuner bør implementere.  

6.6 Erfaringer og råd til andre kommuner 
I rapporten har vi beskrevet noen av de erfaringer vi har gjort oss gjennom prosjektet. Under har vi 
oppsummert hvilke råd vi vil gi til kommuner som planlegger oppstart av tjenesten avstandsoppfølging. 
 

Tabell med anbefalinger til andre kommuner  

Kategori Anbefaling (ikke prioritert rekkefølge) 

Samhandling 1. Utarbeide tydelige rollebeskrivelser/funksjoner til involverte aktører.  

2. Utarbeide et tydelig tjenesteforløp med tilhørende rutiner (sammen med aktuelle enheter 
og samarbeidspartnere). 

3. Sikre kontinuerlig fastlegeforankring i tjenesten. 

4. Jevnlig evaluering av tjenesten sett i sammenheng med andre tjenester tjenestemottaker 
har.  

5. Gjennomføre informasjon og opplæring i bruk av teknologi og egenbehandlingsplan til 
tjenestemottaker i eget hjemmebesøk.  

6. Tilrettelegge for tjenestemottakers involvering i utarbeidelsen av egenbehandlingsplan. 

7. Utarbeide prosedyrer for beslutningstøtte. 

Ressurser 8. Sikre at ansatte-ressurser i tjenesten innehar tilstrekkelig sykdomsspesifikk- og teknologisk 
kompetanse. 

9. Tilrettelegge for vedlikehold av kompetanse både for ansatte og tjenestemottakere.  

Teknologi 10. Etterstrebe individuell tilpasning av løsning basert på den enkelte tjenestemottakers behov 
(f.eks. hvilke spørsmål som skal besvares, hyppighet på innrapportering, valg av sensorer).  
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11. Digitalisere egenbehandlingsplan og samhandling mellom aktører i tjenesten. 

7 Referanser 
 

1. Intro International: “Avstandsoppfølging - Delrapport 2” 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Avstandsoppf%C3%B8lging%20Delrapport%202

%20-%20Intro%20International%20AS.pdf 
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8 Vedlegg 

8.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
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8.2 Eksempler på egenbehandlingsplaner 
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