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Telerehabilitering (TR) går ut på å tilby rehabilitering
gjennom informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
uavhengig av hvor pasienten geografisk befinner
seg (1). TR bør som tradisjonell rehabilitering
inneholde undersøkelse, avklaring av mål, opplæring,
behandling og evaluering, samt inkludere tverrfaglig
samarbeid mellom ulike helsearbeidere.
Det finnes tre kategorier innen TR: bildebasert,
sensorbasert og bruk av virtuelle teknologier (4, 5).
TR kan utføres via videokonferanseløsninger der
pasient og helsepersonell har direkte kontakt,
eller via opptak av videosesjoner og automatiserte
algoritmer som veileder pasienten gjennom et
trenings- eller opplæringsforløp (6). Sensorer som
måler blodsukker, blodtrykk, oksygenmetning eller
fysisk aktivitet kan gi oversikt over utviklingen
av pasientens sykdom uten behov for besøk ved
helseinstitusjon (3, 7).
Ulike studier har vist at TR kan ha sammenfallende
effekt som tradisjonell rehabilitering (3).

Utstyr for telerehabilitering. Foto: Jarl-Stian Olsen, Nasjonalt
senter for e-helseforskning.

Mange pasientgrupper har behov for og rett til
rehabilitering. Formålet er å stimulere til pasientens
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i
samfunnet (2).
Likevel får få pasienter tilbud om rehabilitering, og
kun 25% av disse takker ja (3).
Telerehabilitering benytter informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å nå pasienter uavhengig
av geografisk avstand. Dermed kan dette være et
alternativ eller supplement til tradisjonell rehabilitering for å øke tilgjengelighet, oppslutning om og
individuell skreddersying av tilbudet (4).

Fordeler ved
telerehabilitering
Praktiske barrierer, som dårlig vær og lange reisedistanser, elimineres ved TR. Forskjeller i kommunale
rehabiliteringstilbud kan utjevnes ved at spesialisert
rehabilitering kan tilbys der dette ikke er tilgjengelig
(3, 8). TR muliggjør hyppigere treningsøkter enn det
som er vanlig gjennom dagens polikliniske tilbud, som
ofte gis 1-2 ganger i uken (3, 4). Videre kan teknologi
skape regelmessighet gjennom forhåndsproduserte
og skreddersydde motivasjonsmeldinger, noe som
kan hindre frafall ved ferieavvikling. TR kan gjennomføres individuelt eller i grupper. Interaktive funksjoner
og spillelementer kan skape gruppetilhørighet
og øke treningsmotivasjonen (8). Rehabilitering i
hjemmemiljøet kan gjøre det lettere å fortsette med
treningsrutiner på lengere sikt (9).

Erfaringer med
telerehabilitering i Norge
Det finnes få eksempler på bruk av TR i Norge. En
pilotstudie der toårig TR for pasienter med KOLS
ble prøvd ut viste at TR er gjennomførbart og at
pasientene var fornøyde (8). Deltakerne trente
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på tredemølle hjemme, registrerte symptomer
og oksygenmetning under hvile og trening på en
nettside, samt fikk ukentlig videokonferanseoppfølging av fysioterapeut. Til tross for en kronisk
sykdom der forverring i tilstanden er forventet over
tid, opprettholdt deltakerne sin fysiske kapasitet,
helsestatus og livskvalitet. Antall sykehusinnleggelser og polikliniske besøk ble også redusert
(10). En internasjonal multisenter randomisert
kontrollert studie er nå underveis. Denne vil gi svar på
om TR er en kostnadseffektiv strategi for oppfølging
av pasienter med KOLS (11).

Utfordringer ved
telerehabilitering
Å ta i bruk TR krever en ny organisering av helsevesenet som kan være utfordrende. Hittil er få
telemedisinske intervensjoner satt i daglig drift
etter utprøvingsperioden. Foreløpig finnes det ikke
strategiske planer eller rekvisisjonsordninger som
muliggjør TR i større skala i Norge. Videre finnes det
per i dag lite kunnskap om hva som kjennetegner
pasienter som best kan dra nytte av TR (3). Grad
av datakunnskaper hos brukerne kan spille inn på
gjennomføring, og en trenger å forsikre seg om at
teknologien er tilgjengelig og billig nok for de som
ønsker å ta TR i bruk (12). Kostnadseffektiviteten av
TR er ikke fullstendig kartlagt ennå. Det er således
viktig at kommende studier også evaluerer organisatoriske og økonomiske effekter.
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