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Digital hjemmeoppfølging
Muligheter og utfordringer

Ellen Moholt & Nina Østerås
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Nasjonale forventninger

Foreslås å gi prioritet til 
digital hjemmeoppfølging, 
e-konsultasjon og 
nettbasert behandling“E-helse er en forutsetning for å sikre

en bærekraftig helse- og
omsorgssektor som leverer tjenester

av høy kvalitet”

Regionale forventninger

• Nye arbeids- og samarbeidsformer, som digital 
hjemmeoppfølging, skal tas i bruk for å gi et mer 
tilpasset tjenestetilbud og bedre ressursutnyttelse.

• Pasientene skal i større grad kunne møte 
spesialisthelsetjenesten i hjemmet gjennom bruk av 
digital hjemmeoppfølging.

• Det skal legges opp til en trinnvis utvikling og 
realisering av sammenhengende e-helseløsninger.

• Ny teknologi og nye arbeidsformer
• Brukerstyrte poliklinikker (bruk av teknologi)
• Digital hjemmeoppfølging ved 

pasientrapporterte data og teknologi
• Videokommunikasjon
• Virtuelt/nettbasert sykehus
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Lokale forventninger

Fokusområde 3: Innovasjon
- Delta i utvikling av digitale verktøy for pasienter

3. Vi utvikler fremtidens helsevesen
• Vi gjennomfører pasientnær forskning som bedrer klinisk praksis
• Vi er en arena for innovative løsninger og bærekraftige helsetjenester
• Vi gjør mer for flere

“…. fremtidsrettet aktør som gjennom
forskning og innovasjon skaper morgendagens
helsevesen”

Digital hjemmeoppfølging

Egenregistrering

Sensorer/ 
wearables/ 

MTU

E-melding/-
dialog/chat

Nettbasert/app 
egenmestrings-

kurs

Telefon-/ 
videokonsultasjon
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Tidligere studier
• Diabetes

• KOLS

• Kreft

• Hjertesvikt

27.09.2017 Nina Østerås, NKRR

Vitenskapelig evidens

2022 EULAR points to consider – remote care
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Persontilpasset 
behandling

FØRINGER

Oppfølging av pasienter med revmatisk sykdom

Innkalling 
til kontroll
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Effekter
For behandlere/helsetjenesten/samfunnet:

Bedre beslutningsgrunnlag – se utvikling

Riktigere bruk av ressurser

Jobbglidning

Mindre reising

Færre «ikke møtt»?

For pasientene:

Behovsstyrt oppfølging

Kortere tid på sykehus

Mindre fravær fra arbeid

Økt kvalitet på pasientbehandlingen

Økt mestring av egen helse og samvalg

Kortere ventetider

FØRINGER

Persontilpasset 
behandling

Bærekraftig 
helsevesen
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Tidligere forskning

• Spørreskjema
• Beslutningsstøtte
• IT-system
• Endret arbeidsorganisering

Konklusjon:
-Lik sykdomskontroll

Konklusjon:
- Pasientene og behandlere
svært fornøyd med løsningen

Persontilpasset 
behandling

Bærekraftig 
helsevesen

Økonomi

FØRINGER
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Økonomi

Pasientene Samfunnet HF/sykehus

Finansieres via InnsatsStyrt Finansiering (ISF) ved hjelp av DiagnoseRelaterteGrupper (DRG) og 
SærTjenesteGrupper (STG)

Flere STG-er dekker digitale tjenester og gir refusjon i ISF per tertial, for eksempel:

• XS06 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre somatiske 
lidelser

• XS07 Nettbasert behandling somatiske lidelser

• HS02 Oppfølging og monitorering av pasienter med revmatologiske lidelser basert på Patient
Reportered Outcome (PRO)

ResultatBasert Finansiering (RBF) kommer i tillegg til basisbevilgning og ISF.

RBF gir insentiver til økt grad av digitalisering, for eksempel:

• Andel video- og telefonkonsultasjoner av totale antall polikliniske konsultasjoner

• Digitale skjemabasert pasientoppfølging og monitorering

Takster
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Legge til rette for digital hjemmeoppfølging 
gjennom etablering av rammeavtale med 
leverandører innen digital hjemmeoppfølging,

som kan tilby produkter som eksisterer på 
markedet, og som kan integreres med 
kjernesystemer

Anbud på rammeavtale for DHO

Persontilpasset 
behandling

Bærekraftig 
helsevesen

Økonomi
Kvalitet på 

behandlingen

FØRINGER
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UK study (Mc Bain): RA/PsA pas. egenmonitoring lab

UK study (Mc Bain) RA/SpA pas egenmonitoring lab
- pasientintervjuer

Vanlig behandling=tidkrevende, krevende 
og ueffektiv tidsbruk

Varierende etterlevelse av instruksjonene

Økt kunnskap om sykdommen og 
behandlingen + økt mestring

Forvirring ang. dårlig samsvar mellom 
symptomer og lab-svar

Persontilpasset – time når trenger det Engstelse ang. selv-monitorering
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Videokonsultasjoner

Pasientene

svært fornøydsvært misfornøyd

Fornøydhet med videokonsultasjon
(median 10 (iqr 8-10))

svært uegnet
svært egnet

Egnethet av videokonsultasjon
(median 10 (iqr 8-10))
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Spørsmål om videokonsultasjon

• 86-97% var enig i at kommunikasjonen med 
behandler fungerte godt 
• Enkelt å beskrive tilstand, stille spørsmål, få svar 

• Syntes ikke det var vanskeligere å forstå behandleren 
pr video 

• Følte seg involvert i avgjørelser og videre plan

• Følte seg like godt ivaretatt og at behandleren viste 
interesse 

• 79% syns det var en fordel at videokonsultasjon 
sparte dem tid og reisevei

Fremtidige konsultasjoner 
gitt dagens smitte (vår 2020)

Ønsker å gjennomføre 
fremtidig konsultasjon 
som videokonsultasjon

Usikker eller ønsker 
ikke videokonsultasjon

76% 24%

Fremtidige konsultasjoner 
ved ubetydelig smitte
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I arbeid
Bor langt unna
«øvet i sin sykdom»
I remisjon
Kontroller/oppfølging

Spondyloartritt
Urinsyregikt

Revmatoid 
artritt

Psoriasis-
artritt

Oppstart medikasjon

VELEGNET

UEGNET

Mye komorbiditet/ 
mange diagnoser/ 
flere problemstillinger

Nyhenviste

Dårlig norsk-
kunnskaper/
behov for tolk

Egnethet for 

videokonsultasjon

Høy sykdomsaktivitet

Nødvendig med 
konsultasjon

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med revmatisk sykdom

2 forskningsprosjekter:
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1) Kan en algoritme benyttes til å avgjøre når pasienter med revmatoid artritt 
bør komme til konsultasjon?

2) Er slik avstandsoppfølging «ikke dårligere enn», og mer kostnadseffektivt 
enn, vanlig, regelmessig oppfølging?

Pasientrapporterte utfallsmål og maskinlæring i 
avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Remote monitoring of axial spondyloartritis in 

specialist health care

Hensikt: teste nye oppfølgingsstrategier for personer med aksial spondyloartritt

Design: 3-armet RCT, totalt 3x 80=240 pasienter, 18 måneder oppfølging, oppstart 7.sept. 2021

DHO: Dignio (Prevent + MyDignio app): pasientrapporteringer, aktivitetsmonitorer, (CRP-instrument), laste opp
lab.resultater, videokonsultasjon og meldingstjeneste
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Brukererfaringer med avstandsoppfølging (RemoteUX)

Persontilpasset 
behandling

Bærekraftig 
helsevesen

Økonomi
Kvalitet på 

behandlingen

Nye 
arbeidsoppgaver

FØRINGER
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Persontilpasset 
behandling

Bærekraftig 
helsevesen

Økonomi
Kvalitet på 

behandlingen

Nye 
arbeidsoppgaver

Personvern/ 
etikk

Lagring av pasientdata i «skyen»
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Persontilpasset 
behandling

Bærekraftig 
helsevesen

Økonomi
Kvalitet på 

behandlingen

Nye 
arbeidsoppgaver

Personvern/ 
etikk

Digital hjemmeoppfølging
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