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Bakgrunn
• Helsevesenet er under press for å tenke nytt omkring 

helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering 
(OECD, 2019)

• Digitalisering er tenkt å kunne gi mer effektive og
kostnadsreduserende tjenester, samt å legge til rette for 
mer personlig ansvar og egenbehandling (Caulfield & 
Donnelly, 2013) I praksis virker dette i beste fall å være
komplekst

• Rehabilitering og andre langtids oppfølginger kan være
komplekse prosesser, der interaksjon og kommunikasjon kan 
være viktig for pasientsentrering og tilfredshet (Henry et al, 
2012; Venetis et al, 2009) og effekt av behandling ((Diviani
et al., 2019; Hall et al., 2010)

• I dag finnes det ikke kvalitetssikrede integrerte IT-løsninger
for å planlegge, implementere eller evaluere rehabilitering 
der alle relevante interessenter er inkludert

• Fragmentering av data- og informasjons- flyt

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/09/23/forbruk-av-tjenester-pavirkes-ikke-vesentlig-av-digital-hjemmeoppfolging/






AD VOCA –
FUNKSJONER

•Innhente opplysninger i forkant av behandling

•Digitalisering av søknadsprosess-kompetansesentre -
brukerinitierte skjema

– logg, rapportering, tilleggsinfo

Bakgrunnsinformasjon

• Kunde kan selv lage skjema

Tilpasningsmuligheter; fritekst/strukturert, 
avhengigheter, 

obligatoriske og valgfrie spørsmål bl.a.

Strukturerte spørreskjema

• Beslutningsstøtte, prosesstøtte, dialog

Filopplasting / fildeling

Samarbeid om behandling

• Anonyme skjema

• Digital signering, samtykkehåndtering

Evaluering



AD VOCA – UNDER UTVIKLING
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Digital støtte for 
rehabiliteringsforløp – et 
scoping review

• Vi ønsker å utforske hva som er kjent omkring

1. Hvilke data er nødvendige og tilstrekkelige for at 
pasient og behandlere kan definere mål og tiltak, få 
beslutningsstøtte og støtte for å evaluere effekt av 
rehabiliteringsforløpet?

2. Hvordan data bør presenteres (digitalt 
brukergrensesnitt) for pasienter og behandlere for at 
det skal oppleves meningsfylt med tanke for 
ressursbruk for alle involverte?

3. På hvilken måte bidrar bedre tilgang til data til 
erfaring med, og utbytte av, rehabiliteringsforløp? Protokoll: 

https://osf.io/ak2px

https://osf.io/ak2px


Hva er scoping
review?

• Mål om å beskrive eksisterende litteratur på et felt 
mtp volum og  karakteristika ved primære studier

• Spesielt nyttig når tema ikke har blitt undersøkt 
nøye eller er komplekst/heterogent av natur

Scoping review Systematisk review

Metoder Faste og transparente metoder Faste og transparente metoder

Mål Kartlegge litteraturen om et tema Summere best tilgjengelig forsking om et spesielt spørsmål

Presentere oversikt over potensielt stor og variert mengde litteratur 

vedrørende et bredt emne

Sortere empirisk evidens frå et relativt lite antall studier vedrørende 

et fokusert forskningsspørsmål

Inkluderte studier Større spekter av studier og metoder som adresserer effektiviteten 

ved intervensjonen

Fokus på RCT

Analyse Gi oversikt over materialet uten kritisk vurdering av individuelle 

studier eller syntetisere beviser fra forskjellige studier

Syntese av evidens fra studier vurdert for risk of bias

(Pham, Rajić et al. 2014)



Eligibility kriterier

• Hovedinteresse for scoping reviewet er å undersøke 
mulighetene med teknologi for å adressere 
samarbeid mellom pasient og behandlere gjennom 
behandlingsprosessen. 

✓Adressere eller beskrive avstandsdialog

✓Mellom pasient og andre interessenter

✓Benytter teknologi

✓Adresserer mål og tiltak, gir beslutningsstøtte 
og/eller evaluering av behandling

✓ I en rehabiliteringskontekst

✓Artikler som beskriver utvikling, implementering, 
bruk og evaluering av slike løsninger





Søkestrategi

• Meshord/tekstord
• Søk i relevantedatabaser
• Søk igrå litteratur
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