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Utviklingen av digital hjemmeoppfølging på Agder er 
et resultat av flere ulike prosjekter fra 2013

2016              2017              2018              2019               2020             2021              2022             2023          2024

TELMA 2016-2019
(Telemedisin Agder) 

NVP DHO 2018-juni 2021 
(Nasjonalt velferdsteknologiprogram, digital 

hjemmeoppfølging)

Koordinator DHO Agder 2019-2022

NVP DHO 2.0; 
Samhandling og 

informasjonsdeling
mars2021- des2021

U4H 2013-2016
(United4Health)

Spredningsprosjekt?

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder



Digital hjemmeoppfølging (DHO)

er bruk av teknologisk løsninger som gjør at 

pasienten kan følges opp av helse- og 

omsorgstjenesten hjemme. Pasienten gjør avtalte 

målinger i egen stue og svarer på enkle spørsmål 

om sin helsetilstand via et nettbrett/app.

- Helsedirektoratet

Digital hjemmeoppfølging



Kliniske måleverktøy

Selvhjelpsprogrammer

Videosamtaler og meldinger

Informasjon og veiledning
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Trafikklysmodellen





Hvem passer digital hjemmeoppfølging for?

Basert på de erfaringene vi har gjort i prosjektene, er det viktig at man ser en potensiell nytteverdi/gevinst for 
pasienten ved vurdering av tildeling av tjenesten.

Felles kriterier for digital hjemmeoppfølging:

• Ha en viss grad av digital kompetanse og er samtykkekompetent

• Må ha tilgang til nett (3G/4G dekning eller tilgang til WiFi)

• Ønskelig at de kan bruke egen mobil/nettbrett

• Må ha BankID

• Motivert for og ser verdi i å motta oppfølging på denne måten

Aktuelle brukergrupper:

• Personer med ulike kroniske lidelser som KOLS, hjertesvikt og diabetes

• Personer med lette til moderate psykiske plager

Vi tenker at det kan også være aktuelt for andre målgrupper.





En regional telemedisinsk sentral (TMS)

Arendal kommune har tatt eierskap til satsingsområdet

• Fra 3 til 1 sentral 1. jan 2021

• Regional sentral er samlokalisert med KØH og har bred 
faglig kompetanse med åpningstid hverdager 8-15

• Server ca 50 pasienter fra 12 kommuner

• I tillegg til 11 pasienter i Kongsvinger kommune

• Jobber med videreutvikling av tjenesten og med 
integrasjoner mellom løsning, VKP og EPJ

• Samarbeider med KOLS koordinator ved SSA ved styrket 
utskriving - sømløst pasientforløp

• Dialog med kreftkoordinator i Arendal kommune for 
oppstart av kreftpasienter



Digital hjemmeoppfølging ute i tjenesten
Farsund kommune har eierskap til 
satsingsområdet

• Utvikling av tjenesteforløp

• Utarbeidet rutiner for forvaltning ved tildeling av 
DHO som nå er en del av tjenestetilbudet i 
kommunen

• Bruker DHO aktivt i begge hjemmetjenestene, 
og i deler av habiliteringstjenesten i Farsund 
kommune

• Informasjonspakke til Agder kommunene 
om muligheter og erfaringer på feltet med 
oversikt

• Teamsgruppe for erfarings- og 
informasjonsdeling Agder

Psykisk helse ute i tjenesten
• Pasienter følges opp av oppfølgere fra 

oppfølgingstjenesten i Farsund, Grimstad og 
Kristiansand.



Samhandling på tvers
kommune - sykehus

❖ Kolskoordinator 

• Digital hjemmeoppfølging til pasienter med 
kols

• Etter innleggelse eller ved poliklinisk kontakt

• Utarbeidelse av egenbehandlings-plan

• Følges med DHO i 3-4 uker

• Videre behov?                                                            
- overføres til videre oppfølging i kommune     
eller ved regional TMS

Sykehuset i Arendal



Agder har flere pågående initiativer for 
digital hjemmeoppfølging som fanger ulike målgrupper

• Oppfølging fra regional telemedisinsk sentral(TMS) for pasienter med kols, 
diabetes, hjertesvikt og andre aktuelle pasientgrupper (eks kreftpasienter)

• Oppfølging ute i hjemmetjenesten som erstatter/supplerer/utsetter andre tjenester for 
pasienter med KOLS, diabetes og hjertesvikt

• Oppfølging ute i oppfølgingstjenesten som erstatter/supplerer/utsetter andre tjenester 
for pasienter med angst og depresjon

• Covid-19-oppfølging fra Regional TMS

• Covid-19-oppfølging fra Sørlandet sykehus

• Oppfølging av nyfødte barn og mødrene fra nyfødtintensiv på Sørlandet sykehus

• Oppfølging av kols-pasienter fra KOLS koordinator Sørlandet sykehus Arendal med 
overgang til kommune ved behov for videre oppfølging

• Videokonsultasjon (TeleSår) fra sårpoliklinikken på Sørlandet sykehus

• Digital oppfølging av HIV pasienter fra Sørlandet sykehus

Pågående initiativer

Digital 
hjemme-

oppfølging 
på Agder

KOLS, 
diabetes og 
hjertesvikt

Covid-19-
oppfølging

HIV

TeleSÅr

Nyfødte barn
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depresjon

Kommuner SSHF
Kommuner og 

SSHF 











Oppnådde gevinster for tjenestene i Agder

• Tettere oppfølging av pasienter
• Effektivisering av oppfølging
• Redusert behov for innleggelse på 

korttidsavdeling/ øyeblikkelig 
hjelp avdeling

• Redusere andre tjenester i 
hjemmet

• Utsatt behov for ressurskrevende 
krevende tjenester

• Bedre kvalitativ oppfølging av 
pasienter innen psykisk helse

Kommunen

• Bedret samarbeid mellom 
spesialist- og 
primærhelsetjenesten om felles 
pasienter

• Redusert behov for akutte 
innleggelser på sykehus hos 
enkelte pasienter

• Tettere oppfølging av 
kronikergrupper har redusert 
behov for kontakt med sykehuset 
i enkelte tilfeller

• Godt samarbeid mellom fastlege 
og oppfølgingstjeneste om tiltak 
har i enkelte tilfeller ført til et mer 
stabilt sykdomsforløp hos 
pasienten

• Bedre beslutningstøtte for 
fastlegen med flere måledata 
tilgjengelig

Spesialisthelsetjenesten Fastlegene

«Storgevinsten med DHO 
ligger i samhandling i 

dynamiske team rundt 
pasienten»

Anonymt innspill 
fra spørreundersøkelse



Brukercase med gevinst i kommunen

Økonomiske gevinster

Kvalitative gevinster
• Rune opplever en forbedring av egen helse.
• Han opplever stor nytte av oppfølgingen han får fra telemedisinsk 

sentral og ønsker å fortsette, fordi det har gitt han økt frihet og 
trygghet i hverdagen. Oppfølgingen har ført til at han er mindre 
engstelig enn før.  

• Han er fornøyd med kostholdsveiledningen. Han blir oppfordret til 
økt fysisk aktivitet, og dette jobber han med. 

• Gevinst pr måned: 27 811,- ved å erstatte 

kommunal tjeneste med DHO i en 

rammefinansiert kommune

• Gevinst pr måned: 4432,- ved å erstatte 

kommunal tjeneste med DHO i en ISF 

kommune

• "Rune" har KOLS
• Får 10 minutters tilsyn hver morgen og kveld 

med 1 time t/r kjøring for å øke trygghet
• Startet med digital hjemmeoppfølging januar 

2020
• Etter oppstart med DHO avsluttet pasienten 

alle kommunale tjenester

•

Pasienthistorikk



Pasient opplever stor nytte av DHO fra regional TMS

«Jeg har den tryggheten i bakhånd 
hele veien. Det at noen følger med på den 

daglige formen min og tar kontakt hvis 
det er noe, er gull verd"

- pasient

• Bruker med KOLS og DIA type 2
• Hyppig kontakt med sykehus og 113 grunnet Kols 

forverringer og engstelse i forbindelse med dette
• Startet med digital hjemmeoppfølging i starten av 

2020

Pasienthistorikk
Gevinster

• Økt trygghet
• Økt mestringsfølelse
• Økt selvinnsikt
• Økt motivasjon
• Mindre kontakt med AMK, legevakt og 

spesialisthelsetjenesten



Brukercase med gevinst hos spesialisthelsetjenesten
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TIPS TIL ANDRE

«En nøkkel har vært løsningsorienterte 

ansatte i drift, godt samarbeid mellom 

fastleger, TMS og kommuneoverlege»

Anne Margrethe Tjøtta Johnsen, 

kommunalsjef Helse og omsorg Farsund 

kommune om suksessen ved digital 

hjemmeoppfølging covid-19



Veien videre
Koordinator digital 
hjemmeoppfølging

Agder i 2022

Agder jobber videre 
med integrasjoner 

mellom løsning, VKP 
og EPJ

Agder jobber videre 
med felles logistikk 
av utstyr innen DHO

Videre regional 
satsning på DHO ute 

i tjenesten

Videre satsning på 
DHO fra regional 

TMS

Jevnlige møter med 
oppfølgere og 

kontaktpersoner VFT

Utprøving på nye 
pasientgrupper

Sluttrapport med 
anbefalinger fra 

Nasjonalt prosjekt, 
publisert 17/2-22

Erfaringsrapport fra 
samhandling og 

informasjonsdeling, 
publisert 7/3-22

Utlysning 
spredningsprosjekt 

1/4-22 med 
søknadsfrist 1/6-22

Utkast nasjonale 
faglig råd på høring 

nå, forventes 
godkjent 1/7 -22

Veien videre

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/okt-trygghet-og-bedre-helse-med-digital-hjemmeoppfolging
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Kontaktinformasjon:

Christine Widding Kaspersen, Koordinator digital hjemmeoppfølging Agder: 
christine.widding.kaspersen@kristiansand.kommune.no

Audun Solstad, Fagkoordinator/Intensivsykepleier KØH og regional TMS: 
audun.solstad@arendal.kommune.no

Regional Telemedisinsk sentral: tlf: 90250331

mailto:christine.widding.kaspersen@kristiansand.kommune.no
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