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Formål til AP7 + AP9 

• Samle erfaringer og holdninger til hvordan forløp for innbyggere med 
en eller flere kroniske sykdomer kan organiseres ved 1) innlemming av 
innbyggerens personlige mål og med 2) digital støtte.



Oversikt over steder

Site Helse-
region

Prosjekt Pasient-
type

Prosjekt 
fase

Teknisk løsning

Egersund Helse
Vest

Helse@Hjemme 
- 14 dagers videosamtaler med opplæring 
og overvåking av helsetilstand

Pasienter 
med KOLS

Avsluttet i 
2018

Avstands
oppfølging 

Tromsø + 
Harstad

Helse 
Nord

Tverrfaglig pasientsentrert 
helsetjenesteteam

Skrøpelige 
eldre

2014~ 
(Piloting)

Organisatorisk 
endring

Lyngby-
Tårbæk

Danmark Epitalet - en personsentrert helsemodell Pasienter 
med KOLS

Redusert Avstands
oppfølging

Risør Helse 
Sør-Øst

Telemedisinsk oppfølging av pasienter 
integreres i samarbeid med tverrfaglige 
team- 4 ukers oppfølging via nettbrett

Pasienter 
med KOLS

2017~ Avstands
oppfølging (+ 
organisatoriske 
endringer?)



Gjennomførte datasamlingsaktiviteter i 2017

Site Metode Intervjuobjekt/Deltakere Antall Datatype

Egersund Semi-strukturerte intervjuer 1 fastlege, 2 pasienter, og 1 pårørende 4 Lydfiler og feltnotat

Kontekstuelt intervju 1 sykepleier 1 Bilder og feltnotat

Fokusgruppe intervju 1 fisioterapeut, 1 sykepleier, 1 lege, 1 
ergoterapeut, 1 rehab-seksjonsleder 1 
prosjektleder, og 2 pasienter

8 Lydfiler og feltnotat

Tromsø Semi-strukturerte intervjuer 1 lege, 2 pasienter, og 1 pårørende 4 Lydfiler og feltnotat

Fokusgruppe intervju 1 fisioterapeut, 2 sykepleiere, og 2 
prosjektledere

5 Lydfiler og feltnotat

Gruppearbeider 13 helseporsonell og 1 pasient oppdelt i tre 
tverrfaglig teamer

14 Lydfiler, feltnotat, og oppsumeringer i 
flipchart

Danmark Semi-strukturerte intervjuer 3 overleger,  3 pasienter, og 1 pårørende 7 Lydfiler og feltnotat

Gruppearbeider 2 overleger, 1 sykepleier, og 1 pasient 4 Lydfiler, feltnotat, og oppsumeringer i 
flipchart

Risør Semi-strukturerte intervjuer 3 sykepleiere, 2 pasienter, og 1 pårørende 6 Lydfiler og feltnotat

Gruppearbeider 2 sykelpeiere, 1 Tekniker, og 1 pasient 4 Lydfiler, feltnotat, og oppsumeringer i 
flipchart



Datasamlings aktiviteter i 2018
Site Metode Intervjuobjekt/Deltakere Antall Datatype

Egersund Observasjon av en video 
telemedisinsk konsultasjon

1 sykepleier og 1 pasient 2 En lydfil og feltnotat

Gruppeintervju 1 fisioterapeut og 2 sykepleiere 3 (1+2) To lydfiler og feltnotat

Gruppearbeid 2 sykepleiere og 1 seksjonsleder for 
rehabilitering

3 En lydfil, feltnotat, og en 
oppsumering på et papirark

Tromsø + 
Harstad

Observasjon av et pasientbesøk til 
ortopedisk avdelingen

1 sykepleier, 1 fisioterapeut , og 1 pasient 3 Feltnotat

Observasjon av 
et hjemmebesøk til en pasient

1 lege, 1 sykepleier, 1 pasient, og 1 pårørende 4 Feltnotat

Pasientintervju (planlagt jan.2019) ? Pasienter ? Lydfiler og feltnotat

Risør Ustrukturert intervju 1 sykepleier 1 En lydfil og feltnotat

Pasientintervju 2 pasient 2 En lydfil og feltnotat

Lyngby-Tårbæk
(planlagt 2019)

Semi-strukturert intervju 1 spesialist 1 En lydfil og feltnotat

Pasientintervju(er) ? Pasienter ? Lydfiler og feltnotat



Inntrykk fra feltarbeid

• Det ser ut som at telemedisinsk avstandsoppfølging fungerer bra (Egersund 
og Risør).

• Teamene får ikke tilgang til pasientens data fra fastlege/legevakt noe som 
gjør det vanskelig for dem å få oversikt over pasientforløpet (Tromsø og 
Harstad).

• Det var vanskelig for å få pasienter i gruppearbeid (Egersund). 
Rekutteringsproblem?

• Helsepersonell opplever at det er vanskelig å rekruttere pasientdeltakere 
for deres prosjekter (Risør).

• Kanskje er det et behov for en bedre måte å kartlegge personlige mål?
• for eksempel, kartlegging av symptomer, funksjoner, og tilstander/opplevelser og 

holdninger i forbindelse med fysisk, psykisk, og sosial helse?





En workshop under International conference 
on Integrated Care (ICIC18)
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Scoping review

• Scoping review: 
• en bredere kartlegging av eksisterende status innenfor et definert interessefelt som har en eksplorativ karakter
• spesielt nyttig med hensyn til forskningsfelt hvor det finnes lite forskning og der det er viktig å identifisere 

kunnskapshull for videre forskning
• Involver oss målgrupper for å forstår og utvikle policies 

• Søkeord:

(eHealth OR e-health OR mhealth OR m-health OR mobile health OR digital health OR telemedicine OR 
telehealth OR tele-health) AND 

(chronic condition OR long-term condition OR chronic care OR long-term care OR chronic disease OR long-term 
disease OR multimorbidity OR multi-morbidity OR comorbidity OR co-morbidity) AND 

((personal OR participant OR individualized OR tailored OR patient) AND (goal OR objective OR aim OR plan OR 
program OR platform OR value)) AND 

(follow up OR monitor OR coach OR guide OR support OR counsel OR mentor OR case management)

• Database: PubMed, ACM, IEEE, og Web of Science



Foreløpige resultat

• 1176 treff etter duplikater ble fjernet

• 173 artikler etter titel og abstrakt screening

• Fulltekst screening: 128 ut av 173 artikler

• 43 artkler ble foreløpige inkluderte



Inklusjon- og eksklusjonskriterier

• Inklusjonskriterium
Pasienter er involverte når målet til omsorg var definert

• Eksklusjonskriteria
Ikke-engelsk
Litertursøk artikler
Bøker og bokkapitler
Fullteksten er ikke tilgjengelig
Studier uten empiriske data (for eksempel, studieprotokoll, konsept, modell, rammeverk, osv)
Pasienter er ikke kroniske pasienter
Pasienter er under 18 år
Pasienter med lav kognitive evner
Pasienter er ikke aktører i å definere mål
Kliniske mål (monitørering av fysiologiske data)



Foreløpige funn

• Hovedsykdomtype: diabetes type 1/2, KOLS, hjertesykdom/-svikt, 
psykiske lidelser, høyblodtrykk, og kreft

• Kommunikasjons type: kontakt over telefon, mobilapp, 
videokonferense, sms, webside (portal, dataprogram, osv.), 
wearables, e-post, ansikt til anskit samtale, og PDA program

• Personlig mål type: Primært knyttet til atferdsendringer som for 
eksempel fysisk aktivitet, diett, medisininntak, søvn, stressmestring, 
osv. Noen rapporterer også på personlige livsmål men veldig få.

• Få artikler inkluderer personlige mål eller hvordan disse er 
identifisert/formulert.



Eksempel fra litteratur 1. The SMASH system 
Smartmobil meldinger som minner pasienter om å ta sine blodtrykk 
medisiner ved hjelp av en bluetooth-tilgjengelig blodtrykk-skjerm

1) Intervjuet for å definer pasientens primær interesse, livsverdier, kort- og
langsiktige mål, og rolen av kulturelle verdier og tro på helse relatert atferd. 
2) Genererte personlige motiverende tilbakemeldinger
3) Leverte meldinger via deltakerens foretrukne kommunikasjonskanaler
(sms, e-post, talepost, osv.) daglig for det første måned og hver flere dager
etterpå.

En bestemor med mål om å tilbringe mer tid med barnebarna hennes vil 
motta en melding:
“Taking medicine is good, taking it at the right time is better! Try today. 
Your active grandkids need you in their future!”
«Å ta medisin er bra, ta det på riktig tidspunkt er bedre! Prøv i dag. Dine 
aktive barnebarn trenger deg i deres fremtid!»

• Hovedmål er definert av helsepersonell.
• Hjalp pasientene få å finne deres personlige mål for å oppnå hovedmålet



Eksempel fra litteratur 2. E-health to improve work 
functioning in employees with rheumatoid arthritis

Deltakerne ble oppfordret til å prioritere sine egne viktigste 
arbeidrelatert problemer og deretter lært hvordan å 
transformere disse til en realistisk handlingsplan, støttet 
under prosessen av en revmatologisk sykepleier og en rekke 
oppgaver i tre trinn, støttet av en nettside + telefon, e-post, 
og ansikt til ansikt samtale.

Problemløsing i tre trinn på nettsiden:
o Trinn 1. Analyser dine arbeidsproblemer og 

muligheter
o Trinn 2. Identifiser eventuelle løsninger
o Trinn 3. Utarbeide en strategi (handlingsplan), følg 

opp og evaluer

• Personlige mål er definerte av pasienter.



Eksempel fra litteratur 3. ReConnect, a 
recovery-oriented eHealth portal

Deltakere støttet av helsepersonell definerer deres egne 
behov, mål, drømmer og planer for fremtiden for å forme 
innholdet i omsorg. 
• Interaksjoner mellom brukeres og helsepersonell via 

meldinger eller ved å sitte sammen og jobbe med moduler 
under konsultasjoner

• Helsepersonell har tilgang til innholdet i brukerens 
moduler med noen unntak (f.eks. dagbok og 
forum). Dermed kan de følge utviklingen av brukernes 
aktiviteter (for eksempel,  oppgaver mellom 
konsultasjoner) og gi tilbakemelding som de ser passende.

Livsområder (life domains/areas): familie og nettverk, helse, 
økonomi, hjem og dagligliv, fritid, og utdanning

“What I experienced as unbelievably positive for me was to sit
down and divide up my life into the different life areas. It
really increased my awareness. It became clearer for me
where I stood, and where I wanted to head….”



Diskusjon

Vel-settet målet: medisinsk evidens eller 
pasientens mening med livet?


