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Ny situasjon

• Ved utgangen av 2015 var 
antall mobilabonnement lik 
verdens befolkning

• Flere og flere mennesker 
bruker apper på 
smarttelefon til helseformål 
(259,000 helseapper, 2016)

•  ny modell for 
helsetjenester: m-helse
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m-helse

• Bruk av mobile enheter og 
wearables for å levere 
helsetjenester

• Innebærer mer ansvar til 
pasienten 

• Gjør det mulig for pasienter 
å administrere og overvåke 
sykdommen deres hvor 
som helst og når som helst

mobil 
helse



• En vellykket implementering av et 
EHR-system er avhengig av riktig 
evaluering av resultatene

• Vårt prosjekt vil hjelpe med 
utvikling av verktøy for evaluering 
av integrering av 
velferdsteknologiprodukter som m-
helse med elektroniske 
helsepostsystemer.

m-helse og 
Helseplattformen

• Pasienter bruker i økende grad 
m-helseapper og wearables til 
å samle inn data om deres 
helse

• Pasienter forventer at 
helsepersonell skal hjelpe 
dem med tolkning av dataene 
de samler inn

• Pasientgenererte data kan 
berike informasjonen om 
pasientene
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Våre erfaringer
1. Forsket på m-helse de siste 16 

årene: F.eks. appen Diabetesdagboka

2. FullFlow (NFR): integrerer 
pasientgenererte data i EPJ

3. Utviklet HUBRO: nytt konsept for 
enkel og rask adm. av e-helse 
studier og RCT’er (100% digitalt) 

4. Bruk av sosiale medier kan brukes i 
selvhjelp/grupper, opplæring og 
informasjon (Postdoc.)
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Presenter
Presentation Notes
Vi undersøker hvordan man integrerer data fra ulike wearbles i EHR



Utfordringer
• Hvordan skal et EPJ-system 

utformes for å utnytte det 
pasientsentrerte helsevesenet 
som m-helse medfører?

• Hvordan kan vi bruke 
pasientgenererte data til å 
forbedre behandlingen og 
tilbudene til pasientene?

• Hva er risikoen og mulighetene 
med å bruke m-helse som en 
del av et EPJ-system?
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Prosjektforslag

• Å utvikle verktøy og 
metoder for vellykket 
gjennomføring og 
evaluering av m-helse som 
en del av EPJ

• Å teste og vise hvordan 
disse verktøyene og 
metodene kan brukes i 
praksis



Fordeler
• Pasientgenererte data fra 

m-helseapper og systemer 
kan integreres med 
Helseplattformen på en 
nyttig måte

• Evaluering av m-helse som 
del av Helseplattformen kan 
forbedre implementeringen



Spørsmål og 
kommentarer?

Kontakt:
Eirik.Arsand@ehealthresearch.no

m-helse-forskningsteamet ved NSE, Tromsø
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