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Intet er nytt
under solen –

Læring og mestring
er sentralt i vår kultur

- mytologi
- eventyr
- historiske merker
- heltefortellinger

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Demostenes - Einar Tambarskjelve – Espen Askeladd - Frida Kalo – Steve Hawkins 

1996: Opplæringskonferansen –
fra lydighet til selvstendighet

https://www.flickr.com/photos/shebalso/445833764
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Fra lydighet til selvstendighet

• Pasientopplæring
• Hverdagsprofesjonell
• Likeperson
• Brukermedvirkning

Pasientopplæring – læring og mestring: 
Hverdagspraksis er utgangspunktet OG målet for læring
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- Politisk vedtak: 
utprøving og utvikling 
av digital teknologi for 
en god og effektiv 
helsetjeneste

- En praktisk definisjon:

• Skal fremme egenmestring, bedre livsprognose og 
livskvalitet

• Aktiviteter, handlinger, tiltak som gjør det mulig for 
pasienter 
• å tilegne seg, registrere og dele klinisk relevant informasjon 

om sin helsetilstand elektronisk 
• med formål om å gi informasjon eller motta veiledning 
• gi beslutningsstøtte til diagnostisering, behandling og 

oppfølging ved helsepersonell.
• Nye kommunikasjonskanaler 

• utenfor de tradisjonelle møtestedene for helsepersonell og 
pasienter.

• Pasientens egenmonitorerering
• Nettkommuniksjon
• Oppfølging-/ responstjeneste
• Fastlege
• Spesialisthelsetjeneste

Digital 
hjemmeoppfølging –



Utviklingsprosjektet Digital hjemmeoppfølging-
medisinsk avstandsoppfølging - 2018 – 2021
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Resultatmål:
• Mer kunnskap om effekter; for 

pasient, fastlege, helse- og 
omsorgstjenesten, 
spesialisthelsetjenesten

• Anbefalte tjenesteforløp for 
avstandsoppfølging

• Nasjonale anbefalinger 
vedrørende innretning og 
organisering

Effektmål:
• Bedre fysisk og mental helse
• Bedre pasientopplevelse
• Lavere kostnad for helsetjenesten

Formål: Få tilstrekkelig kunnskap og erfaring som gir grunnlag 
for nasjonale anbefalinger



Digital hjemmeoppfølging – Status per 1. juli 2021

Stad Larvik
Ullensaker 
Gjerdrum

Oslo Bodø Agder Totalt

Antall pasienter 
inkludert 19 80 76 327 86 144 731

Fastleger med 
pasienter i 
prosjektet

5 28 11 Ca. 150 15 44 >200

Primærhelseteam 
(PHT)

Ja Sagene
Sørlandsparken 
& Sandens (ny) 3

Målgruppe

Psykiske 
lidelser, 
kroniske 

sykdommer
Covid 19

Kols, hjerte-
sykdommer, 

diabetes
Kreft(test)
Covid 19

Kols, 
hjertesvikt

Kols, 
hjertesvikt, 

diabetes, kreft
Covid 19

Kols, kroniske 
sykdommer 

kreft
Covid 19

Kols hjertesvikt, 
diabetes, psyk. 

Helse, multisyke
Covid 19

Oppfølgingstjeneste På Legevakten Helsehjelpen
I hjemme-
sykepleien

Oppfølgings-
sentre i bydeler

Helsehjelpen, 
egen enhet i 
Legevakten 

TMS/ i tjenesten 
/ i PHT



Egenmestring 
og veiledning

- Helsetjenestens 
tradisjonelle planer er 
rettet mot tjenestens 
behov

- Digital hjemmeoppfølging 
krever en plan rettet mot 
pasientens behov
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INDIVIDUELL PLAN

BEHANDLINGSPLAN

EGENBEHANDLINGS
- PLAN



- pasientens verktøy

- basert på pasientens 
hverdagsbehov

- digital og dynamisk

- Proaktiv – fremmer forståelse og selvstendighet

- Støtter pasientens beslutninger i hverdagen

- Ikke-medikamentelle tiltak for opprettholde god helse

- Medikamentelle tiltak for vedlikehold og ved forverring

- Avklarer ansvar og kontaktpunkter til helsetjenesten –
fremmer SAMHANDLING på pasientens premisser

- Vektlegger pasientens eierskap til planen – «Hva er 
viktig for deg?»

- Fremmer dialog med helsetjenesten som styrker 
pasienten i hverdagsbeslutninger
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Egenbehandlingsplan



Evaluering av medisinsk avstandsoppfølging –
ferdigstilles januar 2022

Mål: 
min. 600 pasienter 
innen 1.7.2020

Status: 
731 pasienter         
per 1.7.2021
276 pasienter i 
kontrollgruppe
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Kvalitative gevinster ved Digital Hjemmeoppfølging
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For pasienten For fastlegen For hjemmetjenesten

• Oppleves som 
"næroppfølging" 

• Økt trygghet og bedre 
mestring 

• Økt forståelse og hva de 
selv kan og bør gjøre

• Bedre livskvalitet

• Nyttig for de ved nedsatt 
mobilitet 

• Pårørende opplever støtte 
og avlasting, 

• Lettere å oppskalere og 
nedskalere egen legeinnsats

• Målinger går greit - gode EBP 
som har satt riktige 
referanseverdier!  

• Færre ø.hj. timer hos fastlegene 
og 

• Økt kvalitet i konsultasjoner, der 
pasienten er mer forberedt

• Tydeligere rolledeling mellom 
primær- og 
spesialisthelsetjeneste

• Fremmer samhandling, 

• Færre innleggelser i 
institusjon 

• Fastlegen blir mer integrert i 
hjemmetjenesten, mer 
helhetlig tilnærming

• Sykepleier på 
oppfølgingssenter og pas. blir 
godt kjent – kontinuitet i 
oppfølging er viktig for godt 
resultat


