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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei, jeg heter Ståle Sjaavaag og er prosjektansvarlig for 3P i Risør kommune., Jeg skal si litt om bruk av telemedisin og avstandsoppfølging i Risør knyttet til 3P prosjektet. 
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Risør kommune

• Ca 6900 innbyggere
• Et sykehjem
• En hjemmesykepleie sone
• 6 fastleger
• Team organisert
• Kommune samarbeid 

gjennom Østre Agder
• VFT samarbeid gjennom RKG
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Velferdsteknologi

• Digitalt tilsyn NVP fra 2014 –
2016

• Anskaffelse av VFT fra Telenor 
med responssentertjenester fra 
Kristiansand

• VFT for barn og unge med 
funksjonsnedsettelse NVP fra 
2016-2020

• Forskningsprosjekt Digitalt tilsyn 
2014 – 2017

• Anbefalinger om 
responssentertjenester
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Avstandsoppfølging

• United4health fra 2014
• Telma fra 2016
• 3P fra 2016
• Risør telemedisinske sentral 2017 – 2018
• Telma TMS fra 2018 –
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Erfaringer fra Risør kommune og 3P-prosjektet

https://ehealthresearch.no/prosjekter/3p

https://ehealthresearch.no/prosjekter/3p
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Pasientsentrerte tjenester
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Pasientsentrert team en brukerhistorie
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Arbeidsflyt

GERICA

TELMA – OPEN TELE
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SAMHANDLING
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Forskning i 3P- arena Risør 

Before- and after studie
Kvantitativt design - eHealth Literacy spørreskjema
Vurdere trygghetsfølelsen

Forskningsprotokollen:
Smaradottir Berglind, Fensli Rune, Naley Ås Inger-Alice, Gallefoss 
Frode. Telemedicine follow up of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Integrated into a Patient-centered Health Care Team Setting- Impacts on
Patient Empowerment and Safety, IEEE 2018.
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Forskning i 3P- arena Risør II

Kvalitativ evaluering av informasjonsflyt og teknologibruk
Feltstudie
Semi-strukturerte intervjuer
Fokusgruppe intervju

B. Smaradottir, R. Fensli. The Technology Use 
and Information Flow at a Municipal Telemedicine 
Service. Stud Health Tech Inform 251 (2018), p. 293-296
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Hovedfunn i kvalitativ studie

2 systemer uten integrasjon.

Det telemedisinske systemet- kun adgang for ansatte 
ved telemedisinsk sentral.

Personvern og datasikkerhet- løpenummer i stedet 
for pasientnavn.

Problemer med kvalitet på videokonferanse.
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Takk for oss!

Staale.sjaavaag@risor.kommune.no
Berglind.smaradottir@sshf.no
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