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AVSTANDSBEHANDLING

Hjemmesykehus (helsepersonell reiser hjem)

Videokonsultasjon med pasient hos lokalsykehus, DMS, 
fastlege, kommunalt helsehus, etc.  

Videokonsultasjon med pasient i hjemmet

Pasientrapporterte data (strukturert, fritekst)

Sensorinformasjon (SPO2, vekt, ICD…)

fysisk avstand

sykehus



KORT STATUS

 Begrunnet i regional utviklingsplan

 Nasjonal satsing fra HOD/HDIR: Plan for utrednings – og implementeringsoppdrag – vi deltar i ressursgruppe

 Avstandsoppfølging vil være omtalt i kommende Nasjonal  Helse- og sykehusplan

 Vi deltar også i styringsgruppe «Fremtidens helsetjeneste», innovasjonspartnerskap ved Sykehuset Østfold

 Pågår mange prosjekter i regionen

 Etablert regional ressursgruppe
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Revmatisme

Kols

Barn PH

Voksne PH

Kreft

Antibiotika hjemme

Fedme

FødselSinnemestring

Barn med kreft

Sårbehandling

Øre, nese, hals

PÅGÅENDE PROSJEKTER:

Mange prosjekter i tidligfase
Liten kobling mellom prosjektene

Prosjekter med liten «n»
Få kost-nytte betraktninger

Samme flaskehalsene 



Menneske
Behov for oppfølging
Pasientopplæring
Pasienterfaring

Organisering
Samhandling
Oppfølgingstiltak
Kompetanseutvikling
Aktiv samhandling

Teknologi
Helseplattformen

Annen digital programvare
Medisinske teknisk utstyr

Informasjonssikkerhet
Teknologi Organisering

Menneske

MANGE UTFORDRINGER – BEHOV FOR Å KOMME IGANG
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PÅGENDE PROSJEKTER PROSJEKTLEDER HJEMMESYKEHUS VIDEOKONSULTASJONER APPLIKASJONER

1 «Når konsultasjonen starter hjemme»
Oppfølging av personer med revmatiske lidelser

Erik Rødvand, avdelingssjef, Revmatologisk 
avdeling

2 «Avansert hjemmesykehus for barn»
Hjemmebehandling av barn med kreft

Randi Salvesen, avdelingssjef, BUK

3 «Senter for eTerapi»
Veiledet internettbehandling i PH

Elin Ulleberg, seksjonssjef, Niadaros DPS

4 «HILD»
Oppfølging av pasienter som får kreftbehandling hjemme

Nina Kongshaug, overlege, Kreftklinikken

5 «Telepsykiatri»
Hjemmebehandling for voksne med psykiske lidelser

Hanne Gro Wenzel, seksjonsleder, Orkdal DPS

6 «Jordmor hjem» 
Utvikling av applikasjon knyttet til barseltilbudet Jordmor hjem 

Eva Helene Iversen, seksjonsleder, 
Fødeavdelingen

7 «In-Motion» 
Applikasjon for tidlig påvisning av cerebral parese (CP) hos nyfødte

Lars Adde, spesialfysioterapeut, Klinikk for 
kliniske servicefunksjoner

8 «Fjernoppfølging av diabetes» 
Videokonsultasjoner hjemme med tilgjengelig pasientdata

Rønnaug Ødegård, avdelingssjef, BUK, Regionalt
senter for fedmeforskning og innovasjon

9 «Hjemmetrim ved hjertesvikt» 
Telerehabilitering for økt fysisk aktivitet ved hjertesvikt

Knut Asbjørn Rise Langlo, lege, medisinsk klinikk

10 «Virtuelt undersøkelsrom» 
Deling av info. og beslutningsstøtte mellom behandlingsnivåer 

Geir Andre Pedersen, prosjektkoordinator, FOR 

11 «Virtuelle regionale poliklinikker» 
Utvikling av regionale virtuelle poliklinikker

Kathrin Enebakk, (prosjektansvarlig St. Olavs) 

12 «ePoliklinikk Nevro» 
Bruk av videokonferanse i oppfølging av pasienter

13 «Telemedisinsk sårbehandling» Monica M. Schwartz, fagutviklingssykepleier og                  
operasjonssykepleier ved kirurgisk poliklinikk 
HNT

14 «Intravenøst antibiotikabehandling i hjemmet» Inger Stokke, Helse MR



ePOLIKLINIKK

fysisk avstand

ePoliklinikk
i dagens poliklinikker

Videokonsultasjon med pasient hos lokalsykehus, DMS, 
fastlege, kommunalt helsehus, etc.  

Videokonsultasjon med pasient i hjemmet

Pasientrapporterte data (strukturert, fritekst)

Sensorinformasjon (SPO2, vekt, ICD…)



VIDEOKONSULTASJONER

fysisk avstand

ePoliklinikk
i dagens poliklinikker

Videokonsultasjon med pasient hos lokalsykehus, DMS, 
fastlege, kommunalt helsehus, etc.  

Videokonsultasjon med pasient i hjemmet
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 Om lag 12 millioner pasienter som tilhører Kaiser Permanente

 110 millioner årlige konsultasjoner, 52% var virtuelle

 200 000 pasienter spurt – 93% sa virtuelle konsultasjoner tilfredsstilte deres behov

 ¾ av de virtuelle konsultasjonene var via smartmobiler

 I snitt var hver konsultasjon 8.2 minutter

VIRTUELLE KONSULTASJONER (EPIC)



FINANSIERING AV VK

 Videokonsultasjoner sidestilles med fysiske konsultasjoner hva gjelder reglene om

inklusjon i ISF-beregningsgrunnlaget

 Vi får den samme inntekten ved videkonsultasjon som fysisk oppmøte

 Alle helsepersonellgrupper som allerede er inkludert i ISF-beregningsgrunnlaget kan

utføre videokonsultasjonene

 Det kan kreves egenandel på lik linje med ordinære konsultasjoner





REGIONALE VIRTUELLE POLIKLINIKKER
Prosjektsamarbeid mellom Helse MR og St. Olavs hospital v/Nevroklinikken
Utfordring: 10 000 pasienter reiser fra MR til St. Olavs for å gjennomføre en etterkontroll

Fysisk møte          Legelapp                  SMS                    Brev               Opplæring          Nedlasting Innkalling           Samtykke          Videomøte
- videomøte          - videomøte       -informasjon      -nettbasert            - Skype       -virtuelt møterom

PASIENT

HELSESEKRETÆR

BEHANDLER



DESENTRALE PROSJEKTER:

KLINIKKVISE TJENESTEINNOVASJONSPROSJEKTER



KLINIKKVISE TJENESTEINNOVASJONSPROSJEKTER

 Hver klinikk/divisjon skal ha minst ett innovasjonsprosjekt; eventuelt klinikkovergripende prosjekter

 Klinikkene står fritt til å velge

 Målet er mer kostnadseffektive og kvalitativt bedre tjenester

 Ett av resultatmålene skal være knyttet til et effektiviseringspotensial
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PROSJEKTER

 Flere pasienter får utredning og vi oppnår bedre samhandling med fastlegene

 Akuttpoliklinikk: Utvikling av ny tjeneste for poliklinisk akuttbehandling

 Økt «overlegetettet» på sengepost vil redusere liggetid

 Logistikkforbedring - pasientrelatert forbruksmateriell 

 Optimert ressursstyring, organisering og drift

 Raskere tilbakemeldinger på undersøkelser

 Redusere liggetid pneumoni

 Fra døgn til dag


