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T E L M A

 Felles telemedisinsk løsning på Agder
 Avstandsoppfølging
 Personer med kronisk sykdom



Mål for prosjektet

Hovedmålet er å prøve ut og evaluere en felles telemedisinsk løsning for 
avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelse og komorbiditet på 
Agder, som leverer gode helsetjenester med mindre bruk av 
helsepersonellressurser

Hovedelementer: 

1. Utforske og prøve ut hvilke pasientgrupper som har størst nytte av 
avstandsoppfølging. Utforske og prøve ut nye tjenestedesign, inkludert 
prosedyrer for rekruttering av pasienter til telemedisinsk oppfølging fra både 
sykehus, fastlege eller kommunehelsetjeneste 

2. Teste og evaluere teknologi og infrastruktur slik at sykehus, alle 
kommunene og fastlegene kan samhandle på en måte som både gir god 
tjenestekvalitet og samfunnsøkonomisk gevinst 



Frisk
Tidlig i 

sykdomsforløp
Tidlig ved 

funksjonssvikt
Varig 

funksjonssvikt

Målgruppe

Tidligst mulig

 God kontroll på kronisk sykdom
 Mestre og leve bedre med kronisk sykdom
 Oppleve trygghet i hverdagen



Grensesnitt for bruker



Grensesnitt for sykepleier



Teknologi i prosjektet

Bruker OpenTele Offentlig helsetjeneste

Nettbrett og medisinsk måleutstyr 
med applikasjon for innsending av 
egenregistreringsskjema, medisinske 
målinger og videokommunikasjon 
med helsetjenesten.

Felles system for innsamling og 
behandling av informasjon. 
Danskutviklet løsning basert på åpen 
kildekode. Leveres som skytjeneste.

Webportal for presentasjon av 
informasjon overfor helsepersonell 
som skal følge opp pasienter.



Forløper:

• EU prosjekt med 33 partnere fra 15 land.

• Mål: Implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala

• KOLS, diabetes, hjertesvikt

• Målgruppe: 12 000 pasienter, derav 2000 pasienter med KOLS i seks land.

• Felles protokoll

• Tidsramme: 2013 - 2016

Agder: 

• Telemedisinsk oppfølging etter utskrivelse for KOLS forverring

• 120 pasienter inkludert fra Agder



Multimorbiditet

Barnett et al. Lancet 2012



Leveranser 2016-2019

Arbeidspakke Leveranse

WP1 Prosjektledelse

WP2 Gevinstrealisering Samfunnsøkonomisk analyse
PhD stipendiat gevinstrealisering

WP3 Pasientgrupper og tjenestedesign Revidert pasientforløp KOLS
Pasientforløp diabetes
Pasientforløp hjertesvikt
Pasientforløp psykisk helse
Pasientforløp ved komorbiditet

WP4 Teknologisk løsning Avtale med bedriftspartnere
ROS-analyse teknisk løsning
Implementere utviklede algoritmer

WP5 Utvikling algoritmer og løsning
kunstig intelligens

Revidert algoritme KOLS
Algoritme diabetes
Algoritme hjertesvikt
Algoritme komorbiditet
Kunstig intelligens for algoritmene



E-læring for ansatte



E-læring for pasienter



Telemedisin – en del av løsningen



• 5 rådgivere for e-helse- og velferdsteknologi 
som hver representerer egen region

• Leder for KomUT Agder
• Leder for «IKT referansegruppe Agder»
• Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester Aust- og Vest-agder

Regional koordinering i Agder
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oppdrag»

IKT 
referansegruppe 
Agder

• Kommunalsjef-repr fra de 5 
kommuneregioner, og Arendal og 
Kristiansand

• KS- Agder
• Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Sekretariat RKG




