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Flere som får behandling for kreft og flere som 

skal følges opp etter gjennomgått 

kreftbehandling. 

Kreftoverlevelse og alderdomsstatistikk i 
Norge

• 5-års relativ overlevelse i 2013-2017: 
ca 73 % for både menn og kvinner

• Befolkningen blir eldre: Forventet levealder 
84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn 
(2017) 

Alder

Kreftrisiko



Bakgrunn - Hild



Kapecitabin

• Cellegift i tablettform 

• Indikasjon: kreft i mage/tarm og brystkreft

• Variabel dosering avhengig av indikasjon 

• Potensielt alvorlige bivirkninger
• Dødsfall ved St. Olav

• Stadige sykehusinnleggelser



Er det mulig å bruke en applikasjon 

for smarttelefon for å sikre bedre 

medikamentetterlevelse for 

pasientene som bruker kapecitabin, 

samt for fortløpende rapportering av 

bivirkninger? 



Dagens oppfølging av kapecitabin-pasientene

• St. Olavs hospital: 

• Skriftlig informasjon om behandlingen og mulige bivirkninger

• Dosett

• Ringes av sykepleier på dag 3, 10 og evt 17 (ved 21 dagers kur). 

• Blodprøver og legetime før oppstart ny kur. 











Hva er testet så langt?

• Pilotstudie: 

• 14 pasienter brukte appen, 9 intervjuet

• 2 fokusgrupper
• 7 leger 

• 7 sykepleiere



Resultater pasienter

• Hjelpemiddel til å huske å ta medisinen 

• Hjelpemiddel til å huske mulige bivirkninger og hvilke de 
skulle rapportere til kreftklinikken

• Opplevd trygghet

• Redd for å overrapportere bivirkninger



Resultater leger/sykepleiere

• Dette er fremtiden

• Bra for pasientsikkerheten

• Redd for «informasjons-overload»

• Skaper frihet for pasientene

«Mange venter hele dagen på telefonen fra 

sykehuset, selv om de ikke har bivirkninger» 

• Gjør pasientene mer selvstendige og uavhengig av 

kreftklinikken 



Konklusjon

• Motiverte pasienter som brukte appen som tiltenkt.

• Appen hjelper pasienten med å dokumentere 
medikamentetterlevelse og bivirkninger på en enkel måte

• I en travel klinisk hverdag må vi ha et annet fokus for 
implementering for at leger/sykepleiere skal ta appen i bruk



Eksisterende løsning i pilotstudien



Kommunikasjon mellom pasientens telefon 
og sykehusets nettverk er etablert









Utfordringer

• Finansiering

• Behov for tverrfaglig samarbeid & at flere brenner for idéen



Hvordan har Hild blitt finansiert?

• Midler fra NTNU Technology Transfer 2013-2014

• Midler fra regionalt forskningsfond - 2014

• Forskningsmidler og pasientsikkerhetsmidler fra St. Olavs 
hospital - 2015

• Innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge - 2016 og 2017

• Phd stipend – oppstart 2017
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Veien videre

• Kontrollert forsøk på implementering ved Kreftklinikken på 
St. Olavs Hospital

• Støtte fra Hemit, klinikksjef Arne Solberg 

- og helseministeren gjennom den nasjonale satsningen på 
medisinsk avstandsoppfølging!

• Stor interesse fra andre sykehus og offentlige instanser 
som har behov for samme teknologi for oppfølging av 
kreftpasienter og andre pasientgrupper


