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3P-prosjektet

• Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap → 3P 

• 4-årig forskningsprosjekt (2015-2019) 

• Finansieres av HELSEFORSK

• Ledes av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)



Visjon i 3P

«Pasientsentrert, helhetlig og digitalt 
støttet helsetjeneste som styres av det 
som er viktigst for pasienten»
Prosjektleder Gro Berntsen, MD PhD
NSE, Tromsø



Problemstilling

• Utfordrende å yte individualiserte helsetjenester til kronisk 
syke pasienter med multimorbiditet. 

• Studie av tverrfaglige helseteam som arbeider på tvers av 
organisatoriske grenser med fokus på pasienter med 
kroniske sammensatte lidelser



4 Innovasjonsarenaer



Forskningspartnere i 3P
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30%*

*Kilde: HDIR, FHI via helsenorge.no, 2016



Spesialutstyr til 
konsumentutstyr

*Kilde: HDIR, FHI via helsenorge.no, 2016



Sykehus følger opp 
etter utskrivelse

14d

Hvordan?



Enkel teknologi

Nettbrett m/stativ + applikasjon                  Pulsoksymeter                            VISI mottaksapplikasjon



Resultater

• -46% antall innleggelser i retrospektiv studie (Safaa et al., 2014).
• Ingen reduksjon i antall reinnleggelser

• Resultater fra randomisert studie (RCT) klar i 2019.

• ROI 286%

• Svært fornøyde pasienter





Behov til sted. Riktig løsning?
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3P AP6- E-løsninger for tverrfaglige 
pasientsentrerte helseteam

• Kartlegge eksisterende informasjonsflyt

• Kartlegge hindringer 

• Evaluere organisasjonens bruk av e-løsninger



Forskningsmetode Egersund

• Feltstudie

• Intervjuer 

• Workshop 

Gjennomført i løpet av vår/sommer 2017. 

17 informanter



Informasjonsflyt



Intervjuer Pasienter og pårørende (n=5)

Kort opplæring, men enkelt å trykke på skjerme. «Lettvint, 
lettere enn jeg trodde». «Gikk fint inn i daglige rutiner, var 
ikke belastende».

Plan med 10 konsulationer: «Godt organisert» 
«Det var betryggende og interessant å være med på. Jeg 
kunne også spørre om forskjellige ting».



Intervjuer….

«Jeg skulle ta medisinene slik at sykepleieren så at jeg 
gjorde det riktig. Det var betryggende».

«Jeg fikk de rådene jeg trengte»



Egenbehandlingsplan

Pasientene hadde fått et laminert 
skjema, med egenbehandlingsplan 
(forskjellige farger grønt, gult, rødt).

«Jeg er lært opp til å ta forskjellige 
hvilke medisiner, det utsetter behov 
for å ta kontakt med helsevesen. Det 
fungerte bra. Målet er å klare seg 
selv.»



Datasikkerhet

 «Jeg har tenkt på at det kan havne på feil sted, 
bekymringsfullt at myndigheter er slepphendte. Jeg stolte på 
systemet.» «Tenkte ikke på det, jeg stolte på systemet.»

Pårørende: «Du unngår ikke personopplysninger på nett, på 
godt og vondt. Stoler på opplegget og ser nytten av det.»

«Vil absolutt anbefalte dette til andre.»
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