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PROSJEKTETS MÅL OG HENSIKT
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Målet med prosjektet er å utvikle en ny tjeneste der oppfølging av personer 

med livslang revmatisk sykdom kan gjennomføres fra hjemmet.

Hensikten med prosjektet er å bidra til å løse dagens utfordring knyttet til 

køproblemer og ventetid for personer med revmatiske sykdommer som har 

behov for konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten.

Tjenesten skal bidra til at hver enkelt pasient selv kan sende informasjon 

fra hjemmet og få disse vurdert og få tilbakemelding. 

Brukeren skal legge inn selvevalueringer om hvordan man har det, samtidig 

som at helsetjenestene kan tilby konsultasjoner basert på data fra det 

pasienten rapporterer. 
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PROSJEKTORGANISERT
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PROSJEKTGJENNOMFØRING
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1 Innsikt: kartlegging av ansattes erfaringer og behov knyttet 

til GTI

For å kartlegge ansattes behov og kontekst knyttet til bruk av 

GTI på revmatologen ble det gjennomført en workshop med 

16 ansatte med ulik yrkesbakgrunn og ulike roller. 

Workshopen ble gjennomført på St. Olavs Hospital og 

fasilitert av 2 personer fra SINTEF Digital.

2 Testing av løsning med pasienter

For å få innsikt i pasientbehov ble det utviklet en løsning for 

hjemmeregistrering som pasienter kunne teste i 

prosjektperioden. Registreringen kunne gjennomføres både 

på PC og mobil. Pasientene ble introdusert for prosjektet og 

løsningen i forbindelse med behandling på infusjonsposten. 

De fikk tilgang til GTI gjennom en link tilsendt på SMS fra 

samme sykepleier som de møtte på infusjonsposten. Det ble 

gjennomført minimalt med opplæring. 13 pasienter ble 

inkludert til å teste hjemmeregistreringen. De fikk i oppgave å 

registrere seg hjemmefra 3 ganger over en periode på 2 uker. 

3 Innsikt: Intervju med pasienter

Etter at alle pasientene hadde gjennomført testingen ble de 

invitert til intervju. 2 personer fra SINTEF Digital intervjuet 

pasientene om opplevelsene og erfaringene de hadde relatert 

til hjemmeregistreringen med GTI og relatert til 

tjenestetilbudet fra revmatologisk avdeling på St. Olavs 

Hospital for øvrig. 

4 Ideutvikling basert på erfaringene fra prosjektet

Basert på workshopen med ansatte og resultatene fra testen 

og intervjuene skisserte prosjektgruppa 2 fremtidige forløp 

der revmatologen anvender GTI i tjenestene sine. Det er søkt 

om innovasjonsmidler for å videreutvikle løsningene, teste og 

evaluere løsningene gjennom 2 piloter.
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DAGENS SITUASJON
OPPSUMMERTE INNSIKTER FRA WORKSHOP MED 16 ANSATTE PÅ REVMATOLOGISK AVDELING
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PASIENT

• Litt motstand og liten forståelse – "I dag også? Gjorde det sist" –
forstår ikke poenget med GTI, oppleves som bortkastet tid 

• Behov for bedre info og opplæring til pasientene fra start, mer info til 
pasientene om nytteverdien

• Synes det er for mange spørsmål – heller færre og mer relevante 
spørsmål (pasienttilpasset)

• Usikkerhet – må jeg score høyt for å få hjelp?

• Ikke mulig å trykke på skjerm i dag, må bruke mus (fysisk og psykiske 
begrensninger)

• Positivt å kunne følge effekt av behandlingen

Om pasientens erfaringer med  

GTI - dataprogrammet som 

benyttes til registreringene



• Utfordring med mangelfull utfylling – Forutsetter at alle er lojal mot 

systemet og bruker det riktig – dårlig rapportering inn = dårlig 

rapportering ut – mer arbeid for de som er tro mot systemet om ikke 

alle bruker det, må da gjøres etterarbeid

• Ulik kunnskap blant personalet skaper varierende kvalitet – Alle 

ansatte må ha lik og tilstrekkelig opplæringen til å kunne undervise –

Viktig også med lik ambisjon knyttet til sluttproduktet, i dag kan man 

fort si ”bare svare noe!”

• Selvrapporterte helseopplysninger skal være subjektive og uten 

veiledning – mange har vanskelig for å svare og spør da ofte om hva 

sykepleier mener
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• Nyttig verktøy – Kan følge effekt av behandling/ medikamenter, 

intervall, administrasjonsmåte, trend i sykdomsaktivitet(skåringer)

• Oversiktsbildet av pasienten og medisinering blir god – bruk av GTI 

bidrar til rask oversikt og bedre behandling

• Informativt – kan vise pasienten den visuelle framstillingen av 

leddperson og diskutere om hvor smerten er eller hvor det er 

endring i tilstand – bra med visuelle elementer, spennende å snakke 

med pasienten med dette utgangspunktet

• Kan starte konsultasjonen på bakgrunn av forhåndsregistrering –

viktig å vise pasientene trender for egen rapportering og hvordan 

deres egen utvikling har vært – ikke alle viser pasientene det 

• Stor variasjon i motivasjonen for bruk av GTI – noen bruker ikke 

programmet, det er ulik kunnskap, og noen ser ikke nytteverdien

• Nyttig for ny lege fordi det er implementert med diagnostiske 

kriterier – kan hjelpe i diagnostiseringen

Erfaringene for 

helsepersonell med GTI -

positivt og negativt
ANSATTE



ERFARINGER FRA UTPRØVING AV 
TEKNOLOGI MED PASIENTER
OPPSUMMERTE INNSIKTER FRA INTERVJU MED 12 PASIENTER SOM HAR TESTET GTI I HJEMMET
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11

Funn
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Andre funn - på innsida 

eller utsida?
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Har vi testet på riktige pasienter?

Alle pasientene som testet GTI 

hjemmefra ble inkludert fra 

infusjonsposten. De var i en stabil 

fase av sykdomsforløpet. 

Videre i prosjektet blir det viktig å 

teste med et bredere utvalg av 

pasienter.

Utvalg - refleksjoner om 

fremtidig bruk



FREMTIDSSCENARIO 1: 
H- RESEPTFORNYELSE 
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FREMTIDSSCENARIO 2: 
HJEMMERAPPORTERING I GTI FØR 
POLIKLINISK KONSULTASJON
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PASIENT
REVMATOLOGISK
AVDELING

SAMFUNNET

• Bedre behandling gjennom bedre 

datagrunnlag (bedre kvalitet på 

innrapportert data), bedre 

pasientopplevelse da pasienten slipper 

køproblematikk og stressende situasjoner i 

venterommet

• Bedre beslutninger gjennom bedre 

datagrunnlag (bedre kvalitet på 

innrapportert data), mindre forsinkelser,  

bedre ressursutnyttelser i avdelingen, 

direkte innrapportering til nasjonalt 

register

• Bedre behandling, mer ansvarliggjøring av 

pasienten, mindre avhengig av 

helsetjenesten.

Ønsket nytteverdi- noen 

eksempler


