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Digitale løsninger gir oss muligheten til å 
endre tjenestene, hvordan de leveres og av 
hvem. 

De gjør det mulig å behandle pasienter der 
de bor i stedet for på sykehus. 

De gjør det lettere å leve med sykdom, og 
pasientene får brukt egne ressurser til å 
mestre eget liv.

Helseminister Bent Høie,
Sykehustalen 2019



For å oppnå effektiv digital 
samhandling må det fokuseres på:

• tjenestens faglige innhold 

• tekniske løsninger

• organiseringen 

• aktørenes kompetanse. 

Felles mål og god samhandling 
mellom tjenesteaktørene og med 
pasienter/brukere og  pårørende er 
en forutsetning

Digital samhandling

Organisasjon

Verktøy
Metodikk

Kompetanse
Faginnhold

Mål / behov



Digital samhandling i helsetjenesten

• Digitale kanaler er blitt viktige for samhandling mellom ulike helseaktører

– Utveksling av pasientinformasjon, pasientmedvirkning

– Rådgivning og kompetansestøtte

– Registrering og samordning av aktiviteter

– Felles tilgang til behandlingsplaner / individuelle planer

• Digital samhandling kan utfordre etablerte tradisjoner og rollefordeling

– Mellom faggrupper og profesjoner

– Mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

– Mellom helsetjenesten, pasienter, pårørende og andre aktører

• Ved pasientforløp med flere aktører i helsevesenet kan digitale plattformer bidra til 
god styring og utveksling av informasjon og dermed legge grunnlag for en helhetlig 
pasientoppfølging med involvering av ulike grupper av personell etter behov.



Ved medisinsk 
avstandsoppfølging 
benyttes teknologi for å 
levere helsetjenester på 
andre måter enn når 
pasienten møter fysisk 
hos behandler

Medisinsk avstandsoppfølging (MAO) 

MAO kan inngå i større eller mindre deler av kliniske forløp

HELSETJENESTER

DIGITALE KANALER ANDRE KANALER

DIAGNOSTISEREFOREBYGGE BEHANDLE FØLGE OPP



Drivere for medisinsk avstandsoppfølging:

Innbyggere

Forventer et effektivt møte 
med helsetjenesten og 
involvering i egen behandling.
Ønsker å unngå unødig 
tidsbruk i sitt møte med 
helsevesenet.

Helsepersonell / Sykehus

Ønsker en effektiv hverdag.
Ønsker å tilby sikker og god 
behandling.
Spesialisering fører til 
sentralisering av 
kompetanse samtidig som 
pasientene er «over alt».

Teknologi

Stor utvikling innen teknologi 
gir muligheter for å følge opp 
pasienter på nye måter og 
skaper forventninger om at 
dette tas i bruk.

Politikk og økonomi

Politisk ledelse ønsker at 
pasienter behandles på 
effektive måter og at 
teknologi utnyttes. 
Demografiske endinger og 
endret sykdomsbilde krever 
at behandling utføres mer 
effektivt enn i dag.



Strategi i Helse Vest

«Spesialisthelsetenestene og spesialistkompetansen 
må gjerast tilgjengeleg fleire stader. 

Tenestene må leverast på andre måtar, fortrinnsvis 
utanfor sjukehusa. Det gjeld både førebygging, 
diagnose, behandling og rehabilitering. 

Kompetansen og tenestene må i større grad vere
tilgjengelege nærmare pasienten, og mykje må 
digitaliserast og automatiserast.

Spesialisthelsetenester skal utførast heime hos 
pasientane når det er formålstenleg og 
ressurssparande.»



Metoder for medisinsk avstandsoppfølging (MAO)

Informasjon fra helsetjenesten til pasienter og pårørende
 Informasjons- og opplæringsvideoer
 Interaktive opplæringsprogrammer, maskinlæring 
 Chatbots (automatiserte svar på spørsmål)

Toveis digital kommunikasjon med pasient, evt. pårørende
 Asynkron dialog: Sikker meldingstjeneste

Spørreskjema med tilbakemelding
 Synkron dialog: Videokonferanse

Telefon
 Assistert dialog: Dialog med hjelpeperson hos pasienten

Pasienters egenregistrering av data
 Spørreskjemaer med klinisk dataregistrering, evt. med assistanse
 Forberedelse til konsultasjoner
 Forskning og kvalitetssikring
 Monitorering av MTU

Ofte hensiktsmessig å kombinere ulike modaliteter ut fra behov:



Videokonferanse mellom spesialisthelsetjenesten og pasient/pårørende

I påvente av en løsning knyttet til helsenorge.no er det mulig å gjennomføre sikre videokonferanser med 
Skype for business eller Cisco Meeting, eventuelt Pexip (WebRTC)

Skype for business (S4B)

 Kjent teknologi for de fleste
 Kryptert
 Møtearrangør må ha utvidet 

lisens for å ha møte med flere 
deltagere

 Relativt enkelt å sette opp 
forbindelse

 Innkalling via Outlook
 Ingen innlogging for pasient

Cisco Meeting / Pexip

 Opereres innenfor Norsk Helsenett
 Kryptert
 Arrangør må ha konto i NHN
 Fungerer enklest med dedikert utstyr
 Pasient må koble seg opp i virtuelt møterom

Dagens videoløsninger er ikke integrert med elektroniske pasientjournaler.

S4B og Cisco Meeting krever nedlasting av software hos pasient.
Pexip kan benyttes i Norsk Helsenett via web-grensesnitt (join.nhn.no).

S4B og Cisco Meeting er sikkerhetsklarert for bruk i Helse Vest.
RoS-analyse for WebRTC og Pexip pågår.



Videokonferanse mellom spesialisthelsetjenesten og pasient/pårørende

Ansvar for konferansearrangør i spesialisthelsetjenesten:

 Velge ut pasienter og konsultasjonstyper som er egnet for videooppfølging
 Gi nødvendig informasjon om opplegget og sikre informert pasientsamtykke
 Sikre telefonnummer til pasient, behandlingssted og brukerstøtte

 Sørge for teknisk oppsett med tilstrekkelig avskjerming, lyd- og bildekvalitet
 Sørge for organisering / kjøreplan / arbeidsfordeling rundt konsultasjonen
 Sørge for nødvendig opplæring i videokonferanse til involvert personell
 Bevissthet omkring deling av skjermbilde med evt. sensitiv informasjon

 Sørge for innkalling og digital kontakt med pasient
 Gjennomføre konsultasjon
 Sørge for at konsultasjonen dokumenteres og registreres korrekt i Dips
 Legge til rette for tilbakemelding / spørsmål / evaluering etter konsultasjonen



Asynkrone meldingsfunksjoner

• Sikker meldingsfunksjon med innlogging/identifisering i begge ender

• Strukturert informasjon eller fritekst

• Dialogen kan lagres i journalsystemet

• Dialog mellom pasient og fast behandler eller behandlingsgruppe

• Avtaler om frekvens og svartider, eventuell meldinger ved behov

• Pasienten har en mer direkte og aktiv rolle

• Kan være tidsbesparende for behandler

• Mindre «konfronterende» kontaktform enn video.

• God tid til refleksjon hos pasient og behandler

• Lettere å fokusere på det som er viktig i terapien?



Asynkrone meldingsfunksjoner i Dips

• Pasient kan tildeles rettighet til helsefaglig dialog via Dips (som del av 
pasientprofilen)

• Dialogen rettes mot navngitt behandler eller behandlingsgruppe

• Retten til helsefaglig dialog kan om ønskelig tidsbegrenses eller avsluttes 

• Mulighet til helsefaglig dialog fremkommer for pasienten i helsenorge.no

• Første melding, som starter dialogen, må sendes av pasienten

• Dialogen lagres både i helsenorge.no og i Dips



Pasienters egenregistrering av data 

• Flere tilgjengelige programmer for egenregistrering av data

• Data lagres gjerne i egne databaser eller journalsystemer

• Ofte skjemabaserte registreringer av strukturerte data

• Skjema må være selvforklarende og enkelt nok

• Kan være egnet til å følge sykdoms- og symptomutvikling over tid 

• Forberedelse til konsultasjoner eller annen oppfølging

• Ofte hensiktsmessig å kombinere med andre metoder (opplæring, meldinger)

• Kan øke kvaliteten på pasientdata ved at pasienter har tid til å tenke / reflektere 
og evt. sjekke opplysninger de er usikre på.

• Pasienten kan i større grad angi sine data uten å bli påvirket av helsepersonell

PRO: Patient Recorded Outcome
PROM: Patient Recorded Outome Measures
PREM: Patient Recorded Experience Measures



Nettbrett med tilrettelagt, låst innhold

• Enkle brukergrensesnitt mot dedikerte funksjoner

• Enkel pålogging

• Kan kombinere ulike typer avstandsoppfølging

• Kan evt. lånes ut for en periode eller knyttet til et 
behandlingsforløp

• Kan gi mindre risiko for interferens med 
uvedkommende programvare.

• Kan kobles til teknisk utstyr for dataregistrering



Er habilitering og rehabilitering egnet for 

digital samhandling og avstandsoppfølging?

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får mulighet til å delta i samfunnet på egne premisser. 

Habilitering og rehabilitering skjer på mange nivåer, både i 
spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, i institusjon og ikke 
minst i hjemmet. 

Målet er at pasienter og pårørende skal oppleve helhetlige og koordinerte 
forløp.



Er habilitering og rehabilitering egnet for 

digital samhandling og avstandsoppfølging?

For mange i målgruppen for habilitering/rehabilitering er det av ekstra stor 
betydning å kunne gjennomføre behandling eller annen oppfølging hjemme:

• Ofte stort apparat å organisere transport (følgepersonell, utstyr, etc)

• Behandler kan observere pasienten i hjemmesituasjonen

• Ukjente omgivelser kan skape utrygghet og dårlig funksjon

• Mange pårørende kan være slitne på grunn av mye omsorgsansvar



Helse Vest-prosjekt 2017:

Ambulante tenester og tidleg støtta utskriving innan

rehabilitering 

3.1.1 BRUK AV TELEMEDISIN: Telemedisin opnar for at ambulante tenester kan gjevast i 
nye former. 
Pasientar, pårørande og fagpersonar i kommunar og 
spesialisthelsetenesta har moglegheiter for samhandling 
og kunnskapsoverføring utan å måtte reise store 
avstandar for å møtast.  



Erfaringer med videokonsultasjoner

ved Sunnaas sykehus

Pasientoppfølging siden 2012: 
 direkte en-til-en 

 tverrfaglig i samhandling med primærhelsetjenesten

 i gruppe

Ca 10% av oppfølgingskonsultasjoner skjer nå via video. 

Mål: 30% (Hilde Sørli).

Samarbeidsmøter

Undervisning/veiledning

Tolketjenester

Isolat-kontakt



Erfaringer med videokonsultasjoner ved Sunnaas sykehus

• Opplevelsen av kvaliteten på konsultasjonen 

er like god som ved et fysisk oppmøte 

• Pasientene sparer mye tid og krefter 

• Pasientene opplever større medvirkning i 

rehabiliteringsprosessen 

• Det er lettere å få samlet alle aktørene som 

skal delta i rehabiliteringsprosessen når de 

kan være geografisk atskilt 

• Informasjonsoverføringen og koordineringen 

mellom aktørene blir bedre


