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Forord 
 

Dette prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Kreftforeningen, seksjon Nord og Nasjonalt 

senter for samhandling og telemedisin (NST) for å understøtte utvikling og bruk av IKT-løsninger i 

Vardesenteret på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).    

 

Prosjektets overordnede målsetting har vært å komme frem til forslag til løsninger der IKT kan 

benyttes for å bidra til å gi den enkelte kreftrammede større trygghet og fleksibilitet i forhold til 

egenmestring og rehabilitering, både under, mellom og etter sykehusopphold. Formålet er at 

velfungerende løsninger skal kunne tas i bruk av andre Vardesentre i fremtiden.  

 

Hensiktsmessig pasientmedvirkning er en forutsetning for utvikling av morgendagens 

helsetjenester, og prosjektet baseres på brukerperspektivet som er en av bærebjelkene i nasjonal 

helseplan.  

 

Våre erfaringer er at brukerne etterspør en rekke virtuelle tjenester når de blir presentert for 

mulighetene som teknologien åpner for.  

 

Prosjektgruppa vil takke alle som velvillig har stilt opp som bidragsytere og informanter og delt av 

sin kunnskap og erfaringer, både i møter og på inspirasjonsdagen.  

 

Avslutningsvis vil vi vise til sitatet fra en kvinnelig kreftrammet, samt til figuren (under) som ble 

tegnet på tavla på inspirasjonsdagen. Vi håper at denne rapporten kan legge et godt grunnlag for 

videre arbeid med implementering av IKT-løsninger knyttet til Vardesenteret og at disse 

verktøyene kan bidra til å styrke samarbeidet mellom alle aktørene og sist men ikke minst; 

brukernes egenmestring og livskvalitet. 

 

”Å bli kreftrammet er å bli kastet ut i et ukjent og skremmende landskap. En Varde å navigere 

etter er kanskje det man trenger mest. Det gir håp, trygghet og mulighet til å orientere seg”. 
Kvinnelig kreftrammet 45 

”Dette vil vi ha!” 
 

 

 

 

Tromsø den 20. desember 2011 

 

På vegne av prosjektgruppen 

Tove Normann og Randi Børresen 
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Sammendrag 

 

Dette prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Kreftforeningen, seksjon Nord og Nasjonalt 

senter for samhandling og telemedisin (NST) for å understøtte utvikling og bruk av IKT-løsninger i 

Vardesenteret på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 

 

Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og helsetjenesten ved å søke nye 

brukerstyrte fellesskapsløsninger, samt å fokusere på nye former for samarbeid, alternative 

arbeidsmetoder og organisering. Innføring av IKT løsninger i denne sammenhengen anses som 

et banebrytende arbeid som gir utvidede muligheter i pasientbehandlingen og prosjektet kan bidra 

til å møte noen av fremtidens utfordringer på omsorgsfeltet generelt og innenfor kreftomsorgen 

spesielt.   

 

Prosjektets overordnede målsetting har vært å komme frem til forslag til løsninger der IKT kan 

benyttes for å bidra til å gi den enkelte kreftrammede større trygghet og fleksibilitet i forhold til 

egenmestring og rehabilitering, både under, mellom og etter sykehusopphold. Formålet er at 

velfungerende løsninger skal kunne tas i bruk av andre Vardesentre i fremtiden.  

 

Innspill og løsningsforslag er innhentet fra kreftrammede, ansatte i Kreftforeningen, 

representanter fra pasient- og likemannsorganisasjonene tilknyttet Kreftforeningen samt fra 

ansatte på UNN og NST. Datamaterialet er ikke nødvendigvis representativt for den sammensatte 

gruppen av interessenter og aktører, men gir likevel interessante og relevante innspill til den 

videre prosessen med å konkretisere løsningsforslag.  

 

Norske forskningsresultater viser også at bruk av IKT verktøy styrker pasienters egenkompetanse 

og mestring av sykdom, forbedrer kommunikasjon og samhandling med helsepersonell gjennom 

elektronisk kommunikasjon, samt gir tilgang til evidensbasert kunnskap.  

 

I likhet med andre undersøkelser om samhandlingsbehov, viser våre erfaringer at fremtidige 

tjenesteytere og brukere av Vardesenteret ønsker mer tilgjengelige tjenester, bedre informasjon, 

samt å kunne bidra til bedre samarbeid og samhandling om kreftbehandling. Brukerne ønsker å 

delta sammen med fagkompetansen i planlegging og gjennomføring av tiltak.  

 

For de kreftrammede er det et stort behov for kvalitetssikret og tilpasset (kontekstspesifikk) 

informasjon, mestrings- og motivasjonsverktøy, samt det å komme i kontakt med andre i samme 

situasjon. De ønsker også ett sted å henvende seg for å få tilgang på de riktige ressursene når de 

trenger det, som for eksempel helsepersonell, Kreftforeningens rådgivere eller likemenn. Dette 

kan bidra til bedre mestring, samt å takle ensomhetsfølelsen og det tomrommet som ofte oppstår, 

mellom- og etter behandling, bedre. 

 

Prosjektets resultater viser at det kan være hensiktsmessig å satse på følgende nettbaserte tilbud 

med fokus på: 

 Informasjon, både generell og kontekstspesifikk, samt oversikt over tilgjengelige 

ressurser og lokale tilbud 

 Kommunikasjon og koordinering (komme i kontakt med andre, kreftforeningens ansatte 

og tilgang til likemenn) 

 Sosial kontakt med andre 

 Motivasjon og mestring, kurs og tjenester for både kreftrammede og deres pårørende 

 Elektronisk samhandling med helsepersonell, både på sykehuset og i hjemkommunene 
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Prosjektgruppen foreslår at Vardesenteret ved UNN på kort sikt igangsetter aktiviteter knyttet til 

følgende behov og tjenesteforslag: 

 

1. Etablere en videokonferanseenhet i Vardesenterets lokaler på UNN. Inntil Vardesenteret 

er på plass i permanente lokaler forslår vi i første omgang å benytte eksisterende 

videokonferansestudioer på UNN. Det vil også være hensiktsmessig å etablere PC-

baserte videokonferanseløsninger på samtalerommene i Vardesenteret 

2. Videreutvikle websidene til Vardesenter.no og Kreftforeningen.no med generell 

basisinformasjon og vurdere hvilke tiltak som må settes i verk for å tilfredsstille behovet 

for kontekstspesifikk informasjon. Det kan også være hensiktsmessig å vurdere 

muligheter for integrasjon mellom Kreftforeningens og Vardesenterets egne løsninger og 

løsninger for kontekstspesifikk informasjon om kreft  

3. Utvikle en ”vardeapp” med både generell informasjon om Vardesenter og lokal 

informasjon om Vardesenteret på UNN, generell informasjon om kreft og geografiske 

lokasjoner med mer 

4. Utvikle nettbaserte kurs som kan tilbys fra Vardesenteret til kreftrammede hjemme og til 

deltakere på andre Vardesentre i landet. Dette må sees i sammenheng med 

Kreftforeningens plan- og strategiarbeid knyttet til e-læring 

5. Utrede behov og muligheter for å etablere en samhandlingsløsning for Vardesenteret ved 

UNN, slik at brukerne kan henvende seg via nett eller mobil løsning for å komme i kontakt 

med fagpersoner eller bli henvist til riktig sted  

 

Pasienter skal bli tilbudt et sett av tjenester levert av ulike virksomheter og aktører i 

Vardesenterets lokaler. De skal kunne motta tjenester knyttet til helsehjelp, delta i kurs- og 

kulturtilbud og benytte seg av veilednings- og rådgivningstjenester etter behov. Det er 

underforstått at de ulike aktørene som er knyttet til Vardesenteret har ulike roller i dette 

samarbeidet.  

 

Generelt sett krever etablering og bruk av elektroniske verktøy, på lik linje med bruk av andre 

verktøy, en gjennomgang og vurdering av etiske, juridiske og sikkerhetsmessige aspekter i 

forkant. En del av disse vurderingene vil være de samme eller svært like for ulike typer tjenester.  

 

Relevante forskningsspørsmål kan være å studere om man når vedtatte mål, gevinster i form av 

økt kvalitet og brukertilfredshet, samt eventuelle økonomiske gevinster ved mer effektiv 

samhandling. 

 

Potensielle effekter kan være: 

1. Effekter av støtte til egenomsorg. Kreftrammedes forutsetninger for å være en aktiv 

partner i sitt eget pasientforløp. Kunnskaper og økt forståelse av egen sykdom 

(terminologi og begreper), evne til å forstå egne symptomer og kunnskap om tiltak og 

behandling, samt mestringsevner, pasientsikkerhet og evne til å forebygge skader, 

kommunikasjon med helsepersonell og andre, ny praksis 

2. Helsetjenestekvalitet, med fokus på likeverdig tilgang på tjenester, kostnader, 

livskvalitet/sykelighet/dødelighet, feilbehandling og bivirkninger, 

3. Organisatoriske effekter, holdninger, samarbeid med pasienter, koordinerte tjenester, 

effekter av offentlig/frivillig partnerskap, ny faglig metodikk, endrede relasjoner mellom 

nærsamfunn og helsetjeneste 

4. Teknologiske muligheter, ny teknologi, innovasjon og kunnskap om hvordan ulike 

teknologier kan øke brukernes selvhjelpskapasitet 

 

For å sikre at Vardesenteret blir et arnested for innovasjon, en katalysator for nye 

samarbeidsprosjekter og et nav for kunnskapsformidling, forslår vi at det etableres et 
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”brukerforum” eller en mer permanent arena for samarbeid mellom representanter fra alle 

interessentene i Vardesenteret. I et slikt ”innovasjonsverksted” med fokus på IKT i Vardesenteret, 

kan nye behov og forskningsspørsmål identifiseres, genereres, lanseres og testes ut for senere 

utbredelse i alle vardesentrene. 
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1. Bakgrunn  
 

Dette prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Kreftforeningen, seksjon Nord og Nasjonalt 

senter for samhandling og telemedisin (NST) for å understøtte utvikling og bruk av IKT-løsninger i 

Vardesenteret
1
 på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Partene har tidligere 

samarbeidet om felles prosjekter med utvikling av nettbaserte kurs og ved bruk av 

videokonferanse til faglig veiledning, undervisning og møter, samt pilotering av videobaserte 

støttesamtaler mellom psykolog og kreftpasienter og deres pårørende. Det varierte samarbeidet 

har gitt partene en solid plattform for samarbeid, trygghet i bruk av teknologi, økt kunnskap om 

blant annet juridiske og sikkerhetsmessige aspekter, samt pedagogisk erfaring med bruk av 

nettbaserte verktøy (vedlegg 1). 

 

En grunnleggende forutsetning i prosjektet har vært at pasienter, pårørende og andre 

brukerrepresentanter er viktige bidragsytere i arbeidet med å forbedre helse- og 

omsorgstjenestene.  

 

Prosjektets overordnede målsetting har vært å komme frem til forslag til løsninger der IKT kan 

benyttes for å bidra til å gi den enkelte kreftrammede større trygghet og fleksibilitet i forhold til 

egenmestring og rehabilitering, både under, mellom og etter sykehusopphold. Formålet er at 

velfungerende løsninger skal kunne tas i bruk av andre Vardesentre i fremtiden.  

 

Innspill og løsningsforslag er innhentet fra kreftrammede, ansatte i Kreftforeningen, 

representanter fra pasient- og likemannsorganisasjonene tilknyttet Kreftforeningen, samt fra 

ansatte på UNN og NST. Datamaterialet er ikke nødvendigvis representativt for den sammensatte 

gruppen av interessenter og aktører, men gir likevel interessante og relevante innspill til den 

videre prosessen med å konkretisere løsningsforslag. Behov og tjenesteforslag er knyttet til alle 

fasene i kreftreisen
2
 (for nærmere beskrivelse av kreftreisen, se kap.4.1). Datamaterialet er 

innsamlet og bearbeidet gjennom diskusjoner i prosjektgruppa, diskusjoner i gruppearbeid, 

presentasjoner og innspill til prosjektet på en felles inspirasjonsdag. 

 

Prosjektet skal understøtte Vardesenterets prioriterte oppgave om å utvikle tidsriktige, nettbaserte 

omsorgstilbud, blant annet for å sikre at kreftrammede kan opprettholde sin relasjon til, og fortsatt 

ta del i mange av Vardesenterets tilbud etter hjemkomst. Senteret vil inngå som en del av UNN 

og Kreftforeningens psykososiale støttetiltak for kreftrammede og skal ha særlig fokus på å utvikle 

og tilby nettbaserte tjenester for læring og mestring som kan benyttes i rehabiliteringsfasen under, 

mellom og etter sykehusopphold. Dette skal bidra til å gi den enkelte større trygghet og fleksibilitet 

i forhold til egenmestring og rehabilitering. 

 

Vardesenteret ved UNN vil derfor gjennom samarbeid med NST systematisere og videreutvikle 

nettbaserte tjenester og mobile applikasjoner for kreftrammede og pårørende. Disse skal i sin tur 

implementeres i Vardesenterets nettportal eller linkes opp mot relevante samarbeidspartnere. 

Eksempler på slike tilbud kan være samtaler med helsefaglig personell via videokonferanse, 

nettbaserte opplærings- og instruksjonsfilmer, virtuelle samtalegrupper, og nettbasert 

likemannstjeneste.  

 

                                                           
1 Vardesenteret skal være en møteplass for kreftrammede, pasientforeninger og helsefaglig personell og 

inneholdeaktiviteter som fremmer helse, livskvalitet, velvære og mestring. Senteret skal også være en arena for 
kreftrelaterte samarbeidsprosjekter mellom sykehuset, Kreftforeningen og andre aktuelle samarbeidspartnere. 
Målsettingen er å utnytte de muligheter og synergier som samarbeidet utløser for å bidra til bedre og mer effektive 
omsorgstjenester. Vardesenteret skal også være et arnested for innovasjon og kunnskapsformidling og styrke fagutvikling, 
forskning og kunnskapsutvikling. Senteret skal være en åpen arena for pasientforeninger, frivillig virksomhet og kunne 
brukes av alle som er rammet av kreft.  
2
 Kreftreisen: http://www.kreftforeningen.no/vp/multimedia/archive/00006/Kreftreisen_02_08_6365a.pdf 

http://www.kreftforeningen.no/vp/multimedia/archive/00006/Kreftreisen_02_08_6365a.pdf
http://www.kreftforeningen.no/vp/multimedia/archive/00006/Kreftreisen_02_08_6365a.pdf
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Senteret skal tilby varierte tjenestetilbud når målgruppen trenger det som mest. 

 

Det totale fysiske og virtuelle tjenestetilbud kan defineres innen følgende kjerneområder: 

1) Samtaler og rådgivning, herunder kurs, grupper 

2) Kosthold/ernæring 

3) Fysisk aktivitet 

4) Rehabilitering og mestring 

 

1.1 Fremtidas utfordringer på omsorgsfeltet 
Stadig flere nordmenn blir rammet av kreft, gjennomsnittsalderen blir høyere og antall innbyggere 

øker. Samtidig ser vi at stadig flere overlever sin kreftsykdom.  Det lever over 190 000 mennesker 

i Norge som har, eller har hatt kreft, og antallet nye årlige tilfeller er om lag 25000 (1). I 2009 var 

det 27520 personer som fikk kreftdiagnose i Norge. Av disse var det 14792 menn og 12728 

kvinner. I følge beregninger fra kreftregisteret vil dette øke med omtrent 30 % frem mot år 2020. 

Anslagsvis vil 31000 nordmenn få en kreftdiagnose dette året, og av disse er over 10 % fra Nord 

Norge. Ved utgangen av 2009 var det 199170 nordmenn i live etter en gang å ha fått en 

kreftdiagnose (1).  

 

Dette skaper nye behov for store grupper i befolkningen. Nasjonal kreftstrategi (2) viser til at det 

er et generelt behov for å styrke rehabilitering etter sykdom, og departementet stilte i 2006 krav til 

de regionale helseforetakene om å prioritere dette feltet (3). Mange kreftpasienter har behov for 

videre oppfølging etter avsluttet kreftbehandling (4). Dette var også noe av bakgrunnen for 

utvikling og etablering av Vardesentermodellen.  

 

Fremtidens omsorgsutfordringer fordrer at vi tenker nytt om samspillet mellom det offentlige og 

det sivile samfunn. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og helsetjenesten 

ved å søke nye brukerstyrte fellesskapsløsninger, samt å fokusere på nye former for samarbeid, 

alternative arbeidsmetoder og organisering.  

 

Innføring av IKT-løsninger i denne sammenhengen anses som et banebrytende arbeid som gir 

utvidede muligheter i pasientbehandlingen. Prosjektet kan bidra til å møte noen av fremtidens 

utfordringer på omsorgsfeltet generelt og innenfor kreftomsorgen spesielt.  I organiseringen av 

samarbeidet er det nødvendig å tydeliggjøre hvem som skal ha hvilke funksjoner, roller og ansvar 

i forhold til brukerne jf. rapportens kap.6. 

 

1.2 Forankring i nasjonale og lokale strategier 
Samhandlingsreformen (2008-2009) (5), tegner et framtidsbilde av en helsetjeneste med 

helhetlige pasientforløp, bedre samhandling og en mer aktiv pasient-/brukerrolle. Disse 

fremtidsbildene baseres på en forestilling av en mer myndiggjort og aktiv pasient, som har 

kunnskap om egen helse, bedre oversikt over sine rettigheter og som i større grad er involvert i 

beslutninger rundt egen helse og i selve behandlingen.  

 

For å møte fremtidens utfordringer på omsorgsfeltet, arbeider myndighetene med Omsorgsplan 

2015. I forslaget til ny helse- og omsorgsplan fokuseres det på utfordringer knyttet til at pasienter 

med kroniske sykdommer har særlig behov for helhetlige tjenester. Særlig gjelder dette innenfor 

området rehabilitering.  

 

Regjeringen ønsker å videreutvikle samhandling mellom offentlig sektor og frivillig sektor som 

bidrar til bedre velferd. Fremtidens tjenestetilbud skal ha en mer aktiv profil, som stimulerer til 

sterkere brukerinnflytelse, egenmestring og aktiv deltakelse fra den enkelte, deres familie og 

sosiale nettverk. I tillegg vil fremtidens pasienter i større grad være interessert i spørsmål knyttet 

til egen helse og behandling. Nye former for egenomsorg bør derfor utvikles (6). 
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Brukermedvirkning har fokus både i de nasjonale og regionale målsettingene for helsetjenestene. 

I følge strategien til UNN skal sykehuset være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid 

og pasientopplæring. Satsingsområdene i UNN er medvirkning, utdanning, forskning, 

samhandling, telemedisin og kultur.  

 

Hagenutvalget (7) har i sin NOU satt fokus på sentrale sider av omsorgstjenestene. Rapporten 

berører spesielt samhandlingen mellom familie, sivilsamfunn og det offentlige – noe de kaller 

”næromsorg”. Det pekes videre på at det er nødvendig å tenke nytt om samspillet mellom de 

offentlige ordningene og det sivile samfunn og de lanserer begrepet ”Den andre 

samhandlingsreformen”. Den egenart, gjennom samspillet med familie og nærmiljø, som slike 

tjenester representerer, setter dem i en særstilling i forhold til øvrige helsetjenester. Utvalget 

oppfordrer til at samspillet med familie og nærmiljø må utforskes, og at det må settes fokus på 

alternative arbeidsmetoder, driftsformer og organisering som utfordrer til medborgerskap og 

samproduksjon.  

 

Videre tilrår utvalget at det settes sterkere politisk fokus på pårørende og frivillige som ressurs og 

at det utformes en samlet politikk på området. En ny politikk må først og fremst synliggjøre og 

verdsette den innsats familie, venner og naboer yter. De understreker betydningen av å søke nye 

løsninger og samarbeidsmønster mellom offentlig og frivillig sektor på omsorgsfeltet. Det er i 

mellomrommet mellom det offentlige og sivilsamfunnet de nye fellesskapsløsningene kan utvikles. 

Ideelle tiltak og virksomheter i form av frivillige organisasjoner og brukerstyrte samvirkeforetak bør 

gis betydelig større rom i utviklingen av framtidens omsorgstjenester.  

 

I tillegg pekes også på de muligheter nye sosiale medier og ny kommunikasjonsteknologi gir for 

bekymringsreduksjon, trygghet, veiledning, kontakt og oppfølging i forholdet mellom brukere, 

pårørende og hjelpeapparat.  

 

1.3 Roller og ansvar – utfordringer når offentlig og privat sektor skal dele 

på oppgaver 
Vardesenteret er en møteplass for kreftrammede, pasientforeninger og helsefaglig personell og 

inneholder aktiviteter som fremmer helse, livskvalitet, velvære og mestring. Senteret er også en 

arena for kreftrelaterte samarbeidsprosjekter mellom sykehuset, Kreftforeningen og andre 

aktuelle samarbeidspartnere. Målsettingen er å utnytte de muligheter og synergier som 

samarbeidet utløser for å bidra til bedre og mer effektive omsorgstjenester. Vardesenteret skal 

også være et arnested for innovasjon og kunnskapsformidling og styrke fagutvikling, forskning og 

kunnskapsutvikling. Senteret skal være en åpen arena for pasientforeninger, frivillig virksomhet 

og kunne brukes av alle som er rammet av kreft. 

 

Pasienter skal tilbys et sett av tjenester levert av ulike virksomheter og aktører i Vardesenterets 

lokaler. De skal kunne motta tjenester knyttet til helsehjelp, delta i kurs- og kulturtilbud og benytte 

seg av veilednings- og rådgivningstjenester etter behov. 

 

Det er underforstått at de ulike aktørene som er knyttet til Vardesenteret har ulike roller i dette 

samarbeidet. Dette er berørt flere steder i rapporten, blant annet innledningsvis i kap. 6, men 

illustreres også i figuren nedenfor. 
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Medisinsk behandling psykososial
støtte

Kommune-
helse

Frivillighet

Fastlege
Mistanke

bekymring

nærstående

Usikkeret Bivirkninger

hverdag

støttebehov

Offentlig
Pålagte oppgaver

Frivillig
Supplerende tjenester

Fremtidig funksjonsnivå

Diagnose Rehabilitering–mestring
- oppfølging

Cancer

Psykologiske

Fysiske

Sosiale

Eksistensielle

- samtaler kurs, grupper –
-kosthold/ernæring –

- fysisk aktivitet –
- Rehabilitering og mestring

- likemannstjeneste –

 
 
Fig.1: Vardesentermodellen mellom det offentliges pålagte oppgaver og frivillig sektors supplerende tjenester 

(Stein Bruland 2011). 

Vardesenterets personell er som følger:  

Senterkoordinator: Er ansatt i Kreftforeningen og ivaretar daglig drift av Vardesenteret og 

rapporterer til Vardesenterets styringsgruppe. Senterkoordinator er ansvarlig for administrering, 

koordinering og utvikling av senterets virksomhet. Koordinatoren er Vardesenterets ansikt utad 

med daglig kontakt med pasienter og pårørende, pasientforeninger, frivillige og andre.  

Koordinator er ansvarlig for den lokale nettsiden og for å utarbeide og spre informasjon om 

senteret til pasienter, pårørende og personale på UNN.  

 

Vardevakter: Vardesenteret vil i åpningstiden alltid ha en vardevakt på jobb. Vardevaktene er 

ansatte i Kreftforeningen, samt helsepersonell eller ansatte ved UNN som deler dette ansvaret. 

Det innebærer at de skal imøtekomme brukerne slik at de føler seg inkludert, velkommen og 

ivaretatt. Vardevakten har en viktig vertskapsrolle ovenfor brukerne og skal også bidra til å skape 

og ivareta gode relasjoner med samarbeidspartnere (andre ansatte fra Kreftforeningen og UNN, 

pasienthotellansatte, pasientforeningene med mer). De skal kunne bidra med informasjon og 

deltar i den daglige driften av senteret. 

 

Frivillige: Frivillige hjelpere er Kreftforeningens frivillighetsarbeid. Disse har gjennomført kurs i 

regi av Kreftforeningen og samtaler i forkant, samt underskrevet taushetsløfte. Primæroppgaven 

til frivillige ved Vardesenteret UNN er å være vert/vertinne på Vardesenteret. Dette innebærer 

blant annet å bistå senterets aktører og brukere med praktiske gjøremål, samt å tilrettelegge for 

og informere om tilbud og aktiviteter.  

 

Likemenn: Likemannstjeneste innebærer at man kan få møte og snakke med en tidligere pasient 

som har bearbeidet sine erfaringer og som bruker egen innsikt til å hjelpe, støtte og veilede andre 
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pasienter og pårørende. Tjenesten bemannes av representanter fra pasientforeninger som 

representerer ulike kreftdiagnoser
3
.  

 

Supplerende tjenester:  

I tillegg kan Vardesenteret knytte til seg fagpersonell som eksempelvis jurister, sosionomer, 

sexologer og psykologer som kan tilby tjenester og rådgivning innen sine fagområder.   

 

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan etter avtale med pasienten yte ulike former for helsehjelp i 

Vardesenterets lokaler, dersom dette anses formålstjenlig.  

 

En slik modell, der frivillige, helsepersonell og representanter fra kreftforeningen, ulike 

profesjoner, samt helsepersonell fra UNN, sammen skal gi et helhetlig tilbud til brukerne av 

senteret, vil kreve enkelte avklaringer. En måte å kvalitetssikre tilbudet på, er å synliggjøre at det 

er foretatt en kategorisering av de ulike tilbudenes art, samt at det er utarbeidet en beskrivelse av 

de medvirkendes roller, oppgaver og fordeling av ansvar for de tilbud som gis.  

 

1.4 Rapportens oppbygning 
I kapittel 2 gis en kort presentasjon av prosjektets mål, organisering og aktiviteter. I kapittel 3 

beskrives hvilke metoder som er anvendt for å fremskaffe nødvendige data og arbeidsmetodikk. 

Kapittel 4 redegjør for resultater og hvordan prosjektgruppen har bearbeidet materialet frem til 

konkrete løsningsforslag. I kapittel 5 har vi sett på ulike relevante teknologier og løsninger, både 

erfaringer fra prosjekter og rutinetjenester i Norge. De identifiserte løsningene drøftes opp mot 

juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger i kapittel 6. I kapittel 7 presenteres en generell 

oversikt over de viktigste forutsetningene og rammebetingelsene for innføring av IKT løsninger i 

helsesektoren, samt identifiserte behov og tjenester i prosjektet, vurdert opp mot nytteverdi og 

kompleksitet. I kapittel 8 har prosjektgruppen utarbeidet et forslag til hvilke tjenester som bør 

prioriteres på kort og litt lengre sikt. I tillegg pekes det på konkrete forskningsprosjekter og 

innovasjonspotensial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Likemannsarbeid er frivillig ulønnet arbeid der det å utveksle erfaringer om å leve med en kreftsykdom står sentralt, og 

er et supplement til det offentlige helsetilbudet. Det handler om hjelp til selvhjelp, og foregår mellom personer som er i 

samme situasjon (www.vardesenter.no). Likemannsarbeid skjer på frivillig basis mellom funksjonshemmede og kronisk 

syke som selv har brukererfaring, samt mellom pårørende. Vanligvis ledes arbeidet av erfarne brukere. 

Likemannsarbeidet har som mål å være til hjelp, støtte og veiledning partene i mellom 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2005/nou-2005-03/7/1/5.html?id=373413) 

 

http://www.vardesenter.no/
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2. Om prosjektet 
 

2.1 Visjon og målsetting for forprosjektet 
Prosjektets visjon har vært å tilrettelegge for bruk av IKT og nettbaserte tilbud, og virtualisere det 

fysiske Vardesenteret, slik at kreftrammede og pårørende skal klare seg best mulig gjennom hele 

kreftreisen (nærmere beskrevet i kap. 4.1). 

 

Hovedmål for forprosjektet  

Utrede forutsetninger for etablering av det virtuelle Vardesenteret og foreslå hvilke IKT-baserte 

tjenester som kan utvikles og implementeres på kort og litt lengre sikt. 

 

Delmål 

 Kartlegge hvilke tjenester som kreftrammede og pårørende ønsker å motta på Vardesenteret 

 Avdekke mulighetsrommet 

 Prioritere hvilke tjenester som kan implementeres på kort og litt lengre sikt 

 Utvikle løsningsforslag basert på prioriteringer 

 

Resultatene fra prosjektet skal berede grunnen for ett eller flere hovedprosjekt innen kartlagte 

behov og forutsetninger. 

 

2.2 Organisering, finansiering og planlagte aktiviteter 

Organisering  

Prosjektet er gjennomført i perioden august 2011 t.o.m desember 2011. 

Prosjekteier: Styringsgruppen for Vardesenteret ved UNN 

 

Styringsgruppen er representert med følgende personer: 

Kari Holthe, avdelingssjef Kreftforeningen, leder av styringsgruppen 

Artur Revhaug, klinikksjef UNN 

Ingrid Hemmingsen, brukerrepresentant 

Jorun Støvne Pettersen, klinikksjef UNN 

 

Prosjektledelse: Randi Børresen, konstituert seksjonssjef Kreftforeningen og Tove Normann, 

rådgiver ved NST.  

 

Prosjektgruppen har bestått av: 

Randi Børresen, konstituert seksjonssjef og spesialrådgiver, Kreftforeningen 

Tove Normann, innovasjonsrådgiver, NST 

Elisabeth Sundkvist, rådgiver, Kreftforeningen 

Hilde Nordhus, vardesenterkoordinator i Kreftforeningen 

Per Hasvold, forsker og teknolog ved NST 

Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver, NST 

Eirik Øvernes, pedagogisk rådgiver, NST 

Ellen K. Christiansen, juridisk senorrådgiver, NST 

 

Finansiering  

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen (kr 364 000,-) og UNN ved NST (kr 110 000.-). I tillegg 

har pasientforeningene og deltakerne på inspirasjonsdagen bidratt med timer i prosjektet.  
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Gjennomførte aktiviteter  

1. Kartlegge samhandlingsbehov og prioritere aktuelle tjenesteområder i samarbeid med 

kreftrammede 

2. Kartlegge eksisterende løsninger og erfaringer med bruk 

3. Prioritere behov og utvikle løsningsforslag basert på rammebetingelser i Helse Nord 

4. Utvikle sluttrapport og beslutningsgrunnlag 

 

 

3. Metode  
 

Metodisk har vi innhentet informasjon på følgende måter: 

1. Gjennomgang av relevante dokumenter, rapporter og webbasert informasjon, samt 

deltakelse på faglig relevante konferanser og seminarer 

2. Regelmessige møter i prosjektgruppen 

3. Fire møter og samtaler med kreftrammede  

4. Arrangert inspirasjonsdag (workshop) med interessenter og samarbeidspartnere for å 

avdekke felles behov og presentere mulighetsrommet 

5. Møter i prosjektets arbeidsgruppe for å bearbeide, definere og prioritere behov og forslag 

til løsning 

 

3.1 Gjennomgang av relevante dokumenter og informasjon 
For å kartlegge aktuelle teknologier og løsninger i bruk har vi gjennomgått prosjektrapporter og 

innhentet erfaringsmateriale både fra prosjektledere på NST og via informasjon tilgjengelig på 

web. I tillegg har vi invitert relevante fagpersoner til å presentere teknologi og løsninger på 

inspirasjonsdagen som ble avviklet 22. september 2011 (se pkt 4.1.4).  

 

3.2 Prosjektmøter 
Det ble etablert en prosjektgruppe med representanter fra Kreftforeningen og NST. Gruppens 

tverrfaglighet, dynamikk og sammensetning har vært avgjørende for prosjektets samlede 

resultater og bidratt til viktige veivalg og aktiviteter underveis i prosjektet. Prosjektgruppen har hatt 

regelmessige møter for å utvikle prosjektet, avdekke behov og planlegge inspirasjonsdag for IKT i 

Vardesenteret. Arbeidsformen har bestått i å utveksle erfaringer, dele kunnskap og utvikle 

prosjektet i fellesskap.  

 

Prosjektgruppen har også hatt ansvar for å sikre forankring av prosjektet i egne virksomheter. På 

denne måten mener vi at prosjektet også kan bidra til å hente ut synergier ved at det er 

sammenheng mellom aktørenes strategiplaner og det som anbefales av løsninger for det virtuelle 

Vardesenteret.  

 

3.3 Møter med kreftrammede  

Kreftforeningens rådgivere har jevnlig samtaler med kreftrammede, noe som gir innsikt i deres 

hverdag. Denne kunnskapen har gitt et godt grunnlag for rekruttering av deltakere og 

foredragsholdere til inspirasjonsdagen hvor det var ønskelig med et utvalg av personer som 

kunne vise bredden av utfordringer kreftrammede møter. Hensikten var å få representasjon fra 

ulike diagnosegrupper og erfaringer fra ulike faser i kreftreisen (8). 

 

3.4 Inspirasjonsdag  
Inspirasjonsdagen ble avviklet 22. september 2011 i Linken møtesenter i Tromsø, og samlet 31 

deltakere fra pasientforeningene og kreftrammede, inkl. representanter fra pasient- og 

likemannsorganisasjonene (9 stk), ansatte ved Kreftforeningen (9 stk). I tillegg deltok 
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representanter fra NST (6 stk) og sykepleiere fra UNN (5 stk), og produkt- og 

tjenesteleverandører (2 stk). Både styringsgruppen og prosjektgruppen for Vardesenteret var 

representert.  

 

Inspirasjonsdagen skulle ha fokus på hele kreftreisen (8) for å tilrettelegge for utvikling av 

nettbaserte tjenester for læring og mestring som kan benyttes i rehabiliteringsfasen under, mellom 

og etter sykehusopphold.  

 

Målsettingen med arrangementet var å skape engasjement og eierskap til etablering av sentret, 

samt å få løftet frem behov og deltakernes forslag til løsninger hvor IKT kan være et verktøy for 

bedre samhandling, bedre tjenester og mer brukermedvirkning (program se vedlegg 5).  

 

Første del omhandlet kreftreisens ulike faser med erfaringer fra personer som selv har vært 

rammet av kreft. Andre del omfattet mulighetsrommet; trender, løsninger i bruk og erfaringer gjort 

i andre satsinger, samt juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger. I siste økt ble deltakerne 

delt i grupper for å diskutere behov og fremme forslag til løsninger, både på kort og på litt lengre 

sikt. Gruppe 1 bestod av helsepersonell, gruppe 2 bestod av representanter fra pasient- og 

likemannsorganisasjoner, mens gruppe 3 bestod av ansatte i Kreftforeningen. Representanter fra 

NST deltok i alle gruppene. Alle gruppene fikk like problemstillinger og gruppearbeidet skulle 

identifisere behov og fremme forslag til tjenester. 

 

I tillegg hadde prosjektgruppen utarbeidet og hengt opp tomme plakater for hver fase i kreftreisen 

(jf. kap 4.1) i foredragssalen. Alle deltakerne ble oppfordret til å fylle disse med innhold ved å 

notere stikkord, historier, behov og forslag i løpet av dagen.   

3.5 Refleksjoner om metoden 
Erfaringene med bruk av IKT i pasientbehandling og oppfølging i Norge er fortsatt begrenset. 

Dette ble også bekreftet ved at deltakerne hadde variabelt kunnskaps- og bevissthetsnivå rundt 

bruk av IKT verktøy i helsetjenesten generelt og i egenomsorg spesielt.   

 

Prosjektet har identifisert en rekke behov knyttet til de ulike fasene i kreftreisen, basert på 

representantenes innspill. Når det gjelder forslag til IKT-baserte løsninger fikk representantene 

presentert en rekke muligheter som de senere forsøkte å sette inn i egen situasjon og kontekst.  

 

Datamaterialet er ikke nødvendigvis representativt for den sammensatte gruppen av interessenter 

og aktører rundt Vardesenteret, men gir likevel interessante og relevante innspill til den videre 

prosessen med å konkretisere løsningsforslag.  

 

En mer metodisk kartlegging ved bruk av eksempelvis fokusgrupper som følges over tid, ville nok 

gitt en mer modnet fremstilling av behov og forslag til løsninger. I et hovedprosjekt vil en mer 

systematisk kartlegging være naturlig. 
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4. Resultater  
 

4.1 Generelle betraktninger 
Pasientrettede IKT-systemer kan bidra til å gjøre pasienter mer aktive i sin egen helsehjelp. Ved å 

involvere pasienten i behandlingsforløpet bidrar man til økt pasientsikkerhet (9). En måte å gjøre 

det på er å gi pasienten elektronisk tilgang til egen journal og mulighet til å oppdatere utvalgte 

opplysninger selv, noe som har vist seg å være ønskelig (10). I en kartleggingsrapport i Helse 

Nord vurderes det som naturlig at pasienten inkluderes i henvisningsprosessen og at en stor del 

av fokus bør ligge på informasjonsflyt fra pasient til helsevesenet. Ved å optimalisere 

kommunikasjonen vil kvaliteten på beslutningsgrunnlaget til leger eller behandlingsapparat 

sannsynligvis kunne heves (10) (11).   

 

Norske forskningsresultater viser også at bruk av IKT verktøy styrker pasienter og pårørendes 

egenkompetanse og mestring av sykdom, forbedrer kommunikasjon og samhandling med 

helsepersonell gjennom elektronisk kommunikasjon, samt gir tilgang til evidensbasert kunnskap
4
 

(12).  

 

Tilgang til helsetjenester ved bruk av IKT kan ha betydelig positiv effekt på helseresultater. Dette 

ble nylig vist i en randomisert studie som fulgte 325 bryst- og prostatakreftpasienter fra hele 

landet i ett år. Pasientene med tilgang til WebChoice modulen for kreftpasienter hadde signifikant 

mindre symptomer og depresjon gjennom sykdomsforløpet enn kontrollgruppen
5
   

 

Av Kunnskapssenterets rapport ”…med pasientens øyne” , fra Norsk Sykepleieforbunds (NSF) 

nasjonale forbedringsprosjekt fremgår det at NSF har satt fokus på brukermedvirkning, og at dette 

bidrar til å styrke brukernes innflytelse i helsevesenet (13). Gevinstene ved økt medvirkning er for 

eksempel større medinnflytelse og påvirkning på eget liv og behandling, økt trivsel og glede. 

Brukerne uttaler at bedre og mer forståelig informasjon gir bedre mestring, samt at de føler seg 

ivaretatt og trygge.  

 

4.2 Hovedinntrykk fra kartleggingen 

I likhet med andre undersøkelser om samhandlingsbehov (14), (15) viser våre erfaringer at 

fremtidige tjenesteytere og brukere av Vardesenteret ønsker mer tilgjengelige tjenester, bedre 

informasjon, samt å kunne bidra til bedre samarbeid og samhandling om kreftbehandling.  

Brukerrepresentasjonen på inspirasjonsdagen understreker at de kreftrammede og deres 

pasientorganisasjoner ønsker å delta sammen med fagkompetansen i planlegging og 

gjennomføring av tiltak. Flere har hevdet at det er positivt at brukernes røster blir hørt i denne 

viktige prosessen med å tilrettelegge for fremtidige tjenester i Vardesenteret.  

 

For de kreftrammede er det et stort behov for mestrings- og motivasjonsverktøy, kvalitetssikret og 

tilpasset (kontekstspesifikk) informasjon, samt det å komme i kontakt med andre i samme 

situasjon. De ønsker også et sted å henvende seg for å få tilgang på de riktige ressursene når de 

trenger det, uavhengig av hvor de befinner seg. Det kan være helsepersonell, Kreftforeningens 

rådgivere eller likemenn. Dette kan bidra til bedre mestring, samt å takle ensomhetsfølelsen og 

det tomrommet som ofte oppstår mellom behandlinger og etter sluttført behandling, bedre. 

 

                                                           
4
 Resultater fra forskningsprogrammet ”Pasientmedvirkning, kommunikasjon og samhandling” som er en del 

av Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.  
5
http://www.12k.no/getfile.php/12k%20filer/Om%2012k/12k%20styre/M%C3%B8tereferater/2011/M%C3%B

8te%2013.10.11/ref%20sak%2039-
11%20Vedlegg%20Trygg%20handtering%20av%20av%20kronisk%20sykdom.pdf 
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Kreftforeningen vil bidra til å utvikle et kreftomsorgstilbud som møter dagens og fremtidens behov 

for helhetlig kreftomsorg. I sin høringsuttalelse til Helse og omsorgsdepartementet i forbindelse 

med arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) fremhever Kreftforeningen at 

pasientene skal ha tilgang til egen journal. I uttalelsen skriver Kreftforeningen at ”etablering av 

elektronisk pasientjournal vil bidra til hurtigere og sikrere pasientinformasjon, og vil foruten å 

bedre pasientbehandlingen være svært tidsbesparende for helsepersonell og ressursbesparende 

for helsetjenesten. Kreftforeningen forutsetter at pasienten skal ha tilgang til egen journal på nett, 

herunder også ha tilgang til å legge inn egen informasjon. I tillegg til elektronisk journal må 

interaktive pasientrettede tjenester på nett som bestilling av time, fornye resepter, motta 

resultater, rapportere til legen etc. etableres” (16). 

 

Nedenfor presenteres hovedfunn fra inspirasjonsdagen. 

 

4.3 Samhandlingsbehov og tjenesteområder  
”Kreftreisen” deles gjerne inn i faser (8). Disse fasene er a) mistanke, b) diagnose, c) vente på 

behandling, d) behandling, samt e) livet etter behandling. Kreftreisen er individuell, oppleves ulikt 

og kreftrammede har ulike behov og møter ulike utfordringer.   

 

For å belyse og finne noen fellesnevnere for de ulike fasene, samt redegjøre for de ulike 

aktørenes behov, har vi benyttet både de kreftrammedes historier (kap.4.3.1), resultatene fra 

gruppearbeidene (kap.4.3.2) og innspill på plakatene (kap.4.3.3).  

 

4.3.1 Oppsummering av erfaringer relatert til kreftreisen 

På inspirasjonsdagen presenterte tre kreftrammede sine egne kreftreiser. Deltakerne fikk innblikk 

i tre ulike reiser, men med mange sammenfallende behov.  

Noen stikkord basert på deres erfaringer:  

 

 ”Lang ventetid og stor usikkerhet og angst” 

 ”Kald og profesjonell” (om da pasienten fikk informasjon om kreftdiagnosen) 

 ”Kaos, krise og isolasjon” 

 ”Går inn i en tunnel når du får kreft” 

 ”Hundre spørsmål men de var ikke forberedt og planlagt – derfor kom det ingenting” 

 ”Ingenting var tilgjengelig når man lå på isolat” 

 ”Tilgang til nødvendig informasjon og tilgang til likemenn” 

 ”Trenger noen å snakke med – også om helserelaterte og medisinskfaglige spørsmål 

vedrørende ens egen sykdom og forløp” 

 ”Godt å komme tilbake til varmen” (om sykehuset) 

 ”Helsepersonell hjalp meg slik at jeg slapp å ta ansvar” 

 ”Pårørende og venner er viktige støttespillere” 

 ”Møtt på mine behov fordi jeg var åpen og viste følelser” 

 ”Behov for å føle seg sett og ivaretatt” 

 ”Kreftforeningens livslystkurs og pasientforeningenes likemannstjeneste fremheves som 

positivt” 

 ”Tid til å bearbeide – familien blir ”ferdig” med å bearbeide krisen før den kreftrammede” 

 ”Savner noen som har tid til meg, selv om jeg ikke er pasient lenger” 

 ”Behov for tilbud i forhold til seinskader og effekter” 

 ”Arbeidslivet, redusert arbeidsevne, tilpasset arbeidsliv” 

 ”Familieøkonomisk rådgivning” 

 ”Noe som kan bidra til bedre livskvalitet” 

 ”Nå er det TOMT!” 
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4.3.2 Oppsummering gruppearbeid 
I dette kapittelet presenteres behov og tjenesteforslag som kom frem i gruppearbeid på 

inspirasjonsdagen. 

 

Identifiserte utfordringer og behov  
1. Sykepleiere bruker mye tid på å svare på spørsmål fra pasienter som er utskrevet fra 

sykehuset. I tillegg går mye tid med til å informere og å koordinere mot andre faggrupper, 

blant annet leger. De har også behov for bedre oversikt over tilbud, kurs og aktiviteter 

som innlagte pasienter kan delta på.  

2. Kreftrammede ønsker å komme i kontakt med helsepersonell ved behov, uavhengig av 

hvor de bor, samt å få snakke med andre i tilsvarende situasjon. De fremhever 

likemannsarbeid som viktig og peker på muligheter for likemannskurs og at samarbeid 

mellom likemenn bør styrkes. De har behov for oppfølging av fagpersonell, eksempelvis 

jurist, sexolog, sosionom og fysioterapeut. De har stort behov for informasjon gjennom 

hele kreftreisen, og informasjonen må være tilpasset den fasen de til enhver tid befinner 

seg i. Rettigheter er et viktig tema for alle. De peker også på at kurs og andre sosiale 

tiltak er viktig for dem.  

3. Kreftforeningen ønsker å være mer tilgjengelig og nå ut til alle som ønsker kontakt med 

Kreftforeningen. Det er i tillegg et ønske å kunne veilede og være rådgiver for 

kreftrammede og pårørende uavhengig av avstander og geografi, kjønn og alder, dvs. der 

de trenger, når de trenger det. Informasjonsbehov må ivaretas og mestringstilbud må 

tilbys i alle faser av kreftreisen. Det pekes også på et behov for å komme ut med tilpasset 

informasjon til hver enkelt og sikre tidlig relasjon til Vardesenteret.  

 

Identifiserte tjenesteområder 
1. Sykepleierne ser muligheter for å tilby videokonferansetjenester helt hjem eller internt på 

sykehus. Her pekes det spesielt på muligheter for pasienter som ligger lenge på isolat. 

De ønsker å bidra til utvikling av nettbaserte kurs. Det kan også være en fordel om 

pasienter kan få interaktive tjenester til sykesengen. Sykepleierne ønsker også å bidra til 

å utvikle ulike typer motivasjonsverktøy som kan være til inspirasjon og hjelp i de ulike 

fasene av sykdomsforløpet. Det er viktig for dem å gjøre sykehusoppholdet så positivt 

som mulig ved å tilrettelegge for utsmykninger og tilgang til kulturelle tiltak (film, 

konserter, foredrag) digitalt i sykerommet eller der pasientene befinner seg. Digitale spill 

og nettbaserte aktiviteter ser de på som positivt, samt at pasientene kan få tilgang til 

nødvendige opplysninger om egen helse, tilgang til journal og sikker elektronisk 

samhandling med helsepersonell.  

2. Kreftrammede ønsker nettbaserte tilbud innen alle de fire kjerneområdene som 

Vardesenteret skal fokusere på (se kap.1.1). De ser i tillegg behov for grunnleggende 

kunnskaper innen data og IKT for å bli trygg og komfortabel med bruk av IKT verktøy. 

Nettbasert likemannstjeneste pekes på som en tjeneste som pasientforeningene ønsker å 

tilby. I tillegg ser de behov for tilsvarende tjeneste for pårørende.  

3. Kreftforeningen vil tilby et lavterskeltilbud av tjenester som ”følger den kreftrammede 

helt hjem”. De ønsker å utvikle elektronisk tjeneste/kommunikasjonskart med oversikt 

over tilbud lokalt i de enkelte kommuner. Nettbasert likemannstjeneste pekes også her ut 

som et viktig område.  Vardemetaforen ønskes videreutviklet med tanke på elektronisk 

varsling (varsling av hjelpebehov fra brukerne) og respons fra Vardesenteret. De ønsker 

også å tilby en oversikt over faglige ressurser tilknyttet Kreftforeningen. Kreftforeningens 

ansatte ønsker å være tilgjengelig via IKT-verktøy, også via mobile løsninger slik at de 

som søker kontakt får noen å snakke med når de trenger det, der de trenger det.  
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4.3.3 Oppsummering av ”plakatinnspill” – faser i kreftreisen 

Nedenfor presenteres en liste over innspill og behov som deltakerne skrev på plakatene i løpet av 

inspirasjonsdagen. Innspillene er knyttet til kreftreisens ulike faser, men fordi behovene og 

innspillene var noenlunde like, er noen faser slått sammen.   

 

Mistanke og diagnose: ”Usikkerhet og man vet ikke hva man egentlig har behov for” 

 Nett-tjeneste der man kan sende inn spørsmål, diagnosebaserte portaler – 

kontekstspesifikk informasjon (eks. krefttype) 

 Kontakte vardesenterkoordinator for informasjon og bistand  

 Hvordan fange opp menn som ikke oppsøker lege tidlig nok? 

 Noe som kan redusere eller gjøre ventetid for undersøkelse, diagnose og behandling 

lettere – dato tidlig på plass 

 Noen å være sammen med 

 Fokus på pasientenes/brukernes behov 

 Personlig ”Vardeapp” på mobilt utstyr som for eksempel smarttelefon som følger forløpet, 

gir oversikt over rettigheter og tilbud, linket opp mot bosted, osv. 

 Behov for møter/samtaler med likemenn 

 Tiltak som kan redusere usikkerhet 

 

Vente på behandling og å få behandling: ”Utrygghet, ”hva kan jeg gjøre og ikke gjøre?” 

 Fokus på rettigheter  

 Stort informasjonsbehov, diagnosespesifikk også knyttet til fremdrift på behandlingen 

 Informasjon om tilbud i hjemkommunen 

 Behov for diagnosespesifikk oppfølging (usikkerhet og angst, sendt hjem med dren, 

sårbehandling, fysisk aktivitet)  

 Tilbud til pårørende, barn og ektefeller. Lett for å bli glemt i denne fasen 

 Føler seg alene 

 Kontakt mellom sykehus og helsepersonell lokalt (samarbeid med primærhelsetjenesten) 

 Når pasienten skal hjem – alene og uten tilsyn eller hjelp 

 

Livet etter behandling: Ensomhet ”Føler seg alene” 

 Tilbud til pårørende, hva med barna? 

 Tilbud i form av samtale(terapi), informasjon, kurs, rettigheter, veiledning i forbindelse 

med å skulle komme tilbake til jobb 

 Senskader og ”seneffekter” 

 ”Treningskompis”
6
 og noen å være sammen med 

 Hvordan nå fram til de som ”lukker seg inn” og ikke er så åpne? 

 Støtte, motivasjon, mestring 

 Personlig tilpasset program 

 Mat og ernæring 

 Nettverk 

 

 

                                                           
6
 www.kreftforningen.no/treningskompis. Treningskompis for kreftpasienter er et nytt prosjekt hvor målet er å 

gi voksne kreftpasienter hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom egnede tilbud i nærmiljøet. 
Dersom prosjektet gir gode resultater er målet at kreftpasienter over hele landet kan få tilbud om en 
treningskompis.  
 

http://www.kreftforningen.no/treningskompis


20 
 

4.4 Analyse og oppsummering av tjenestebehov 
Prosjektgruppen har i etterkant av inspirasjonsdagen bearbeidet og analysert det innsamlede 

datamaterialet blant annet for å finne noen fellesnevnere. I tillegg er behovene satt inn i en IKT-

kontekst.  

 

For å få et tverrfaglig perspektiv har hele prosjektgruppen vært involvert i denne prosessen, samt 

at vi har innhentet råd og innspill fra relevante fagpersoner både i Kreftforeningen og UNN/NST, i 

tillegg til innspill fra representanter i likemanns- og pasientorganisasjonene. Materialet er 

kategorisert i henhold til listen under. 

 

Nettbaserte tjenester med fokus på: 

 Informasjon, både generell og kontekstspesifikk, samt oversikt over tilgjengelige 

ressurser og lokale tilbud 

 Kommunikasjon og koordinering (komme i kontakt med andre, kreftforeningens ansatte 

og tilgang til likemenn) 

 Sosial kontakt med andre 

 Motivasjon og mestring, kurs og tjenester for både kreftrammede og deres pårørende 

 Elektronisk samhandling med helsepersonell, både på sykehuset og i hjemkommunene 

 

Tabellen nedenfor viser kategoriserte tjenestebehov og mulige tiltak. Dette danner grunnlaget for 

forslag til løsninger med prioritet i kapitlene 7.2 og 8.1. 

 

Tjenestebehov 

 

Mulige tiltak 

INFORMASJON 

Informasjonstjeneste med både generell og 

kontekstspesifikk informasjon  

FAQ tjeneste 

Elektroniske veiledere 

Tolketjeneste 

Tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon 

 

Oversikt over tilbud og tjenester 

 

 

Elektroniske tolkeverktøy (oversette fra eksempelvis 

samisk eller andre språk) 

KOMMUNIKASJON 

Tilgang til (lese og skrive) journal 

 

 

Kontakt med: 

 Vardesenteret  

 Ansatte i kreftforeningen 

 Helsepersonell  

 Andre tjenesteytere (jurist, psykolog, 

sosionom, sexolog etc)  

 Likemenn og andre kreftrammede 

 Tolketjeneste 

 

Samarbeid mellom 

 Likemenn 

 Ansatte i Kreftforeningen (eksempelvis 

Kreftlinjen og Vardesenteret) 

Utvikle dynamisk samhandlingsløsning eller ta i bruk 

eksisterende løsninger som gir tilgang til egne 

journalopplysninger 

 

Nettbasert samhandling via: 

 e-post 

 SMS/MMS 

 Videokonferanse 

 Webbaserte møteplasser 

 Nettbasert forum, interaktiv spørsmål/svartjeneste 

(chat)  

 

 

 Eksempelvis videokonferanse eller andre egnede 

samhandlingsverktøy 

KOORDINERING 

Koordinerende instans - kreftkoordinator 

Ett sted man kan henvende seg til 

 

 

Behov for geografisk oversikt over lokale 

tjenester, tilbud og tilgjengelige ressurser 

Etablere tjenester som tilbyr: 

 ”Call-center”  

 ”Personlig coach” /mentor tilgjengelig via nett/mobile 

løsninger 

 

Utvikle en interaktiv karttjeneste, kalender og oversikt 
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over tilbud og lokale ressurser, evt en ”Vardeapp” 

MOTIVASJON OG MESTRING 

Å få tilgang til, samt å kunne delta på kurs, evt 

delta på kurs som kjøres andre steder.  

 

Utvikle og tilby nettbaserte kurs: 

 Likemenn 

 Motivasjon/livslyst 

 Rettigheter 

 Ernæring 

 Yoga eller avspenning 

 Trening 

Kursene tilbys på en plattform som er brukervennlig og 

tilgjengelig for brukere hjemme 

SOSIALE TILTAK 

Delta på møter, kurs og aktiviteter som foregår 

på Vardesenteret fra sykesengen (isolat eller 

sykerom) 

 

Delta på møter, kurs og aktiviteter som foregår 

på Vardesenteret hjemmefra 

Utvikle og tilby interaktive tilbud via elektroniske verktøy 

til pasienter i sykehus 

(eks:film, kulturelle tilbud, spill, kurs) 

 

 

Utvikle nettbaserte tjenester og tilbud som egner seg for 

deltakelse hjemmefra 

ELEKTRONISK SAMHANDLING  

Bedre samarbeid mellom sykehus og 

primærhelsetjeneste  

 

Bedre samarbeid mellom sykehus og pasient 

Etablere elektroniske samhandlingsplattformer som 

muliggjør dynamisk samhandling inkl. med 

pasient/bruker 

Tabell 1. Kategoriserte tjenestebehov og tiltak  

 

 

5. Kartlagte teknologier og løsninger i bruk 
 

I det følgende presenteres funn fra gjennomgang av skriftlig materiale i rapporter og på web, samt 

informasjon vi har tilegnet oss gjennom deltakelse på konferanser, møter med eller 

presentasjoner fra leverandører og brukermiljøer.  

Spesialisthelsetjenesten har satset mye på nettbaserte løsninger de siste årene. Disse 

løsningene har imidlertid primært hatt fokus på elektronisk samhandling mellom helsepersonell. 

 

 I følge en nylig publisert rapport fra Nasjonal IKT, finnes det kun noen få etablerte pasientrettede 

IKT- tjenester, og det meste er informasjonsbasert. Det er ikke etablert rutinetjenester som er 

integrert mot eksempelvis pasientjournal og som inneholder interaktivitet og selvbetjening. 

Dermed er det også et fåtall tjenester som er integrert med pasientjournalsystemer og 

kvalitetsregistre. Det er kun et fåtall pasientrettede IKT-tjenester som er innrettet med tanke på 

samhandling eller informasjonsutveksling mellom pasienter og helsetjenesten. Det er også 

begrenset bruk av e-læringsløsninger rettet mot pasienter og pårørende (9).   

 

5.1 Forutsetninger/rammebetingelser og infrastruktur  

Generelt om infrastruktur i helsetjenesten:  

En av forutsetningene for innføring og bruk av telemedisinske tjenester er at det benyttes en 

sikker og stabil infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helsetjenesten. Alle 

helseinstitusjoner, legekontor og kommuner som skal utveksle sensitive helseopplysninger bør 

være tilknyttet Norsk helsenett. I tillegg kreves standardiserte løsninger, slik at det er mulig å 

samhandle elektronisk mellom virksomheter med ulike fagsystem. Dette inkluderer også bruk av 

sikkerhetsløsninger som tilfredsstiller gjeldende krav for sektoren (17). Videre er elektroniske 

pasientjournaler, elektronisk meldingsutveksling og et korrekt og oppdatert adresseregister en 

forutsetning for å sikre effektiv samhandling. Pasienter er i utgangspunktet ikke tilknyttet 

helsenettet. Elektronisk samhandling med pasienter utenfor helsenettet krever særlige løsninger 

som tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.  
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Helsepersonell ønsker at informasjon i elektronisk form fra kilder utenfor den elektroniske 

pasientjournalen skal integreres direkte i journalen, slik at de slipper å forholde seg til mange ulike 

elektroniske systemer. IKT-løsninger som skal benyttes i helsevesenet, kan ikke i fremtiden være 

løsrevet fra øvrige kliniske IKT-verktøy. Foreløpig er løsningene som er utviklet for sikker 

elektronisk kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell lite utbredt, blant annet fordi de er 

enkeltstående løsninger som i en del tilfeller ikke er integrert i den elektroniske journalen, samt at 

de har egne løsninger for autentisering (kontroll av identitet) av pasienten, som ikke kan benyttes 

i andre sammenhenger.  

 

Standarder for integrasjon mellom medisinsk-teknisk utstyr, som for eksempel sensorer, og 

elektronisk pasientjournal er i dag mangelfulle eller ikke tatt i bruk og markedet preges fortsatt av 

mange aktører med løsninger som ikke ”snakker sammen” (17).  

 

I juni lanserte helseministeren den nye offentlige helseportalen ”Helsenorge.no” som er en 

veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Det 

redaksjonelle ansvaret har Helsedirektoratet, men innholdet leveres av ulike organisasjoner i 

helsesektoren, blant annet Kreftforeningen. Innholdsleverandørene har selv ansvar for at 

innholdet er oppdatert og holder faglig kvalitet
7
.  

 

En slik portal med felles autentiseringsløsning, som gir befolkningen tilgang til alle nettbaserte 

helsetilbud fra helsesektoren, vil sannsynligvis bidra til økt bruk og forenklet tilgang til de ulike 

samhandlingsløsningene som måtte være tilgjengelig i sektoren.  

 

5.2 Kreftforeningens egne løsninger: 
1) I nettportalen “www.vardesenteret.no”, finnes informasjon om Vardesentrenes tjenester og 

tilbud. I tillegg kan man finne generell informasjon om Vardesenteret, oppdatert kalender med 

månedens aktivitetstilbud, forskning, pasientforeningenes tilbud og frivillighet ved Vardesentrene. 

Portalen vil oppdateres og tilpasses at det vil bli etablert flere Vardesenter i løpet av kort tid.  

 

2) Kreftforeningens egen nettportal www.kreft.no inneholder informasjon om Kreftforeningens 

tilbud, informasjon om kreftsykdommer/behandling, forebygging, forskning, samt aktuell 

nyhetsinformasjon. Her kan man også abonnere på nyhetsbrev. I tillegg inneholder nettstedet 

Kreftlinjen, Nettforumet, bloggen, web-tv og facebook,og twitter som beskrives i det følgende.  

 

 Kreftlinjen er en hjelpetelefon der man kan få snakke med noen som kan lytte, forstå og gi svar. 

Avhengig av hva man lurer på kan man få snakke med spesialsykepleiere, jurister og sosionomer. 

Hvis man ønsker det, kan man være anonym. Tjenesten er gratis fra fasttelefoner. Kreftlinjen tilbyr 

også nettprat (eDialog-chat), SMS svartjeneste og svarer på henvendelser via e-post.  

 Nettforum: Kreftforeningens nettforum er en møteplass for pasienter, pårørende og etterlatte. Man 

kan velge mellom åpne og lukkede fora. Forumtjenesten er inndelt i ulike temaer 

(https://forum.kreftforeningen.no/). 

 Bloggen: På Kreftforeningens blogg legges det ut innlegg innenfor ulike kategorier som for 

eksempel behandling, forebygging, forskning, nyhetsbilde, pasienthistorier, osv. Bloggen har også 

kommentarfelt for meningsytringer (http://blogg.kreftforeningen.no/). 

 Web-tv: Kreftforeningen benytter YouTube som filmkanal på egne sider og publiserer også egne 

filmer på web-tv (http://webtv.kreftforeningen.no/?forsidebanner=webtv). Her finner man filmer om 

ulike temaer som forebygging, aksjoner og pasienthistorier. 

 Facebook: Kreftforeningen har en egen side på Facebook som brukes til å legge ut informasjon, 

samt at personer fra kreftlinjen svarer på spørsmål som kommer opp på veggen. Siden følges av 

131500 personer. 

                                                           
7
 www.helsenorge.no 
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 Twitter: Kreftforeningen har jevnlige oppdateringer, og per 06.12.2011 er det 1142 personer som 

følger Kreftforeningen på Twitter. 

 Vardesenteret har egne oppdateringer på Twitter og følges per 06.12.2011 av 76 stykker  

 

 
Kreftforeningen vil i løpet av 2012 lansere ny nettportal som vil være bedre tilrettelagt for 
interaktive tjenester og informasjon. 
 
Henvendelser til kreftlinjen og rettighetstjenesten mellom 01.1.11 og 22.11.11 fremgår av tabellen 
under: 

5.3 IKT-baserte tjenester i helsevesenet 
Det benyttes ulike teknologier for samhandling i helsetjenesten i Norge i dag. Mest utbredt er bruk 

av videokonferanse. Etter hvert utvikles i større grad elektronisk kommunikasjon og 

samhandlingsløsninger, basert på meldingstjenester og dynamiske webbaserte løsninger. I dette 

kapittelet presenteres et utvalg av relevante tjenester med bruk av teknologi (for mer informasjon, 

se vedlegg 2, 3 og 4). 

 

5.3.1 Utprøvde tjenester via videokonferanse 

Videokonferanse er den mest utprøvde teknologien til bruk i telemedisinske tjenester og benyttes 

i pasientbehandling, til veiledning, undervisning, opplæring og møtevirksomhet. Utstyret finnes på 

en rekke sykehus, helseinstitusjoner og i kommuner. NAV har åpnet for at helsesektoren kan 

benytte deres studioer på NAV-kontor over hele landet
8
.  

 

I 2010 utarbeidet NST en redegjørelse (”Kort sagt om”) vedrørende bruk av 

videokonferanseløsninger hjem til pasienter. Vurderinger og anbefalinger er blant annet relatert til 

infrastruktur, type løsninger, sikkerhet, kompatibilitet og kvalitet (18). 

 

Nedenfor presenteres et utvalg av tjenester basert på videokonferanse. 

 

1.  Videokonferanse til kompetanseutvikling (undervisning, veiledning og fagnettverk) 

Videokonferanse kan gjennomføres en-til-en, eller som flerpartskonferanse. Forelesninger kan 

følges fra dedikerte videokonferansestudioer eller fra egen PC (19). Fagforelesninger er 

tilrettelagt med teknisk infrastruktur som driftes og vedlikeholdes av Norsk Helsenett. Dette 

medfører at aktørene kan delta i hverandres kurs, forelesninger etc.  Pasient- og pårørendeskoler 

har også funnet sin plass i dette (19) og etterspørselen etter slike tilbud øker.   

 

                                                           
8 Sunnaas Sykehus HF har inngått avtaler med NAV Drift og utvikling slik at deres studioer kan gjøres tilgjengelig for 

sykehuset til oppfølging av pasienter og personell i pasientenes hjemkommuner i forbindelse med rehabilitering (Sunnaas-

modellen i vedlegg 1).  

Henvendelsesmåte Respondenter 

Kreftlinjen 12308 

Rettighetstjenesten 1482 

Telefon 11694 

e-post 628 

Chat 1086 

SMS 29 

Brev 2 

Personlig oppmøte 123 

Totalt 13562 

Tabell 2: Henvendelser til Kreftlinjen og rettighetstjenesten i perioden 01.11.11 – 22.11.11.  
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Flere utvikler nå nettbaserte tilbud (e-læring) på ulike teknologiske læringsplattformer, hvor også 

videokonferanse er en del av den totale løsningen.  

 

Feltet er imidlertid i stadig endring og i dag benyttes fleksibel læring, noe som innebærer en 

kombinasjon av ulike arbeidsformer, med og uten IKT, i gjennomføringen av kompetansetilbud. 

Trendene går nå mot mer åpent og tilgjengelig læringsinnhold (Web/iTunes) som også kan tilbys 

på mobile enheter (smarttelefoner).  

 

2. Videokonferanse i klinisk virksomhet 

Videokonferanse til klinisk bruk inngår i mange rutinetjenester og er egnet for de fleste 

fagområder. Videokonferanse kan benyttes både til diagnostisering, behandling, oppfølging og 

pasientlogistikk (planlegging og prioritering av pasientforløp) (11). Verktøyet brukes til faglige 

møter og telemedisinsk visitt. Videokonferanse blir sett på som et viktig virkemiddel for 

samhandling mellom kommunene og mellom sykehusene og kommunene, og benyttes blant 

annet ved UNN og ved St. Olavs hospital
9
.  

 

Bruk av videokonferanse har vært prøvd ut blant annet innen fagområdene som er listet opp 

under, men tjenestene er organisert ulikt og IKT-verktøyet benyttes på ulike måter, gjerne i 

kombinasjon med annen teknologi: 

 Akuttmedisin 

 Dermatologi 

 Geriatri 

 Hjerte-kar 

 Lungemedisin 
 Nefrologi 

 Nevrokirurgi 

 Nevrologi 
 

 Obstetrikk og gynekologi 

 Onkologi 

 Pediatri 

 Patologi 

 Psykiatri 

 Radiologi  

 Rehabilitering 

 Øre-nese-hals 
 

Vi ser stadig flere eksempler på vellykkede pilotprosjekter på hjemmeløsninger, blant annet 

avansert hjemmesykehus for barn ved Oslo Universitetssykehus (OUS) (20), og oppfølging og 

rehabilitering av for eksempel KOLS-pasienter både i Helse Vest og i Helse Nord
10

, (21).  

 

Nedenfor presenteres noen eksempler på bruk av videokonferanse til behandling og oppfølging 

av pasienter. I utvalget inngår både rutinetjenester og prosjekter. 

 

Telemedisin i rehabilitering (Sunnaas modellen)  
”Telemedisin i rehabilitering” er en rutinetjeneste utviklet i samarbeid mellom Sunnaas sykehus 

HF (Sunnaas) og NST. Modellen innebærer videobasert samhandling mellom Sunnaas og deres 

pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov, kommunehelsetjenesten, helseforetak og andre 

samarbeidspartnere. Samarbeidet er knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av pasienter.  

Erfaringene er at løsningen gir mulighet for å samle kompetanse, bedre informasjons- og 

kompetanseutveksling, redusere tidsbruk og kostnader, samt at pasientene føler seg tryggere og 

mer delaktige i behandlingen (22).  

 

Psykologsamtaler til voksne kreftpasienter og pårørende via videokonferanse 
Videokonferanse er også utprøvd i støttesamtaler mellom psykolog i Kreftforeningen, seksjon 

Nord og kreftpasienter i Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektets hensikt var å gi pasienter og 

pårørende tilbud om generell rådgivning fra psykolog, uavhengig av bosted og helsefaglige 

ressurser i hjemkommunen. På bakgrunn av at Kreftforeningens oppgave ikke er å yte helsehjelp, 

ble det sterkt vektlagt i prosjektet og tydeliggjort overfor brukerne at tilbudet begrenset seg til 
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generell rådgivning. Prosjektet konkluderte med at tilbud om samtaler via videokonferanse synes 

å være et godt supplement til det offentlige helsevesen og tilbud for øvrig (23).  

 

Det finnes i tillegg flere studier som viser at videobasert behandling har gitt samme 

pasienttilfredshet og effekt som møter ansikt til ansikt (24) (25) (26) (27).  

 

Videokonferanse innen psykisk helsevern  
De fleste institusjonene innen psykisk helsevern har tilgang på videokonferanseutstyr. Utstyret 

benyttes i hovedsak til faglige og administrative møter, informasjonsutveksling, veiledning og  

undervisning, samt i noen grad til pasientbehandling. I Finnmark benyttes utstyret mye i 

veiledning til kommunene. Videokonferanse oppleves som et viktig hjelpemiddel i det daglige 

arbeidet (19). 

 

Desentralisert vakttjeneste for distriktspsykiatriske sentre  
Det har over mange år vært store utfordringer med å sikre spesialistdekningen ved de 

distriktspsykiatriske sentrene (DPS). UNN har derfor nylig etablert et desentralisert vaktsamarbeid 

ved bruk av videokonferanse (DeVaVi). Formålet med tjenesten er å sikre at legespesialist er 

tilgjengelig for døgnenheter og ambulante team slik at pasientene kan få et best mulig tilbud så 

nært hjemmet som mulig. Vaktsystemet har døgnkontinuerlig forvakt/telefonvakt som dekkes av 

ambulante team og telefonvakt på døgnenhet, og overleger i bakvakt. Overlegene kan delta i 

direkte pasientkonsultasjoner via videosamtaler i samarbeid med ambulante team og 

døgnenheter
11

. 

 

KOLS-kofferten 
Dalane Distriktsmedisinske senter (Dalane DMS), har som de første i landet gått til innkjøp av fem 

KOLS-kofferter som lar helsepersonell foreta viktige målinger på pasienter som befinner seg 

milevis unna. Pasientene har kofferten til disposisjon i 14 dager etter utskrivelse fra sykehus. 

I kofferten finnes en avansert pc med innebygget skjerm og videokamera som lar pasienten 

kommunisere direkte med lungesykepleieren. Den inneholder også utstyr som måler 

surstoffmetningen i blodet, pustekapasitet og registrerer hjertefrekvens. Pasient og helsepersonell 

har avtalte visitt-tider via kofferten én gang per dag i ukedagene. I helgene kontaktes pasienten 

via telefon daglig. I tillegg kan brukeren ta kontakt ved hjelp av telefon eller en alarmknapp hele 

døgnet (28).  

 

5.3.2 Tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon på Internett  

Kvalitetssikret helseinformasjon kan legges ut på Internett av ulike helseinstitusjoner. Denne 

informasjonen kan erstatte den papirbaserte informasjonen som institusjonene sender ut i dag, 

samt supplere muntlig informasjon som gis til pasienter mer eller mindre fortløpende. Dette er et 

område som har et stort gevinstpotensial i form av sparte kostnader ved utsending og 

administrasjon av slik informasjon, men mulighetene utnyttes i liten grad av helseforetakene.  

 

En undersøkelse gjennomført av det danske nettstedet Sunhed.dk, viser at over 90 prosent av 

danskene har søkt helseinformasjon på nettet. Halvparten av de spurte oppga at det var lett å 

finne informasjon om helse på nettet, men vanskelig å vurdere troverdigheten til kildene.  

 

European Commision har undersøkt europeiske nettvaner og funnet at nordmenn, i likhet med 

sine naboer, er blant de ivrigste i Europa på å søke helseinformasjon på nettet. Dette er også i 

tråd med en undersøkelse Teknologirådet la frem i fjor. I følge undersøkelsen hadde 85 prosent 

av nordmenn søkt på nettet etter informasjon om helse og sykdom (29). 
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I Norge finnes det også andre nettbaserte tjenester med kvalitetssikret informasjon. Noen av 

disse tjenestene tilbyr også spørsmål og svartjenester, samt diskusjonsforum. Eksempler på dette 

er selvsagt kreftforeningens egne sider www.kreft.no, samt flere andre, som eksempelvis 

www.slutta.no, www.klara-klok.no,  www.Morild.org.  I tillegg finnes www.helsefilm.no, 

www.hjerne.no og www.oncolex.no. På www.oncolex.no er det i tillegg mulig å laste ned en ”app” 

for smarttelefon, med informasjon og videosnutter om kreft og kreftbehandling. I følge 

Kreftforeningen har Oslo universitetssykehus signalisert et behov for å utvikle et ”Pasientlex” 

basert Oncolex, men som i språkform er mer tilrettelagt mot pasienter og pårørende.  I tillegg 

finnes en nettbasert tjeneste (www.forebygging.no) som tilbyr foresatte og lærere veiledning i 

rusproblematikk. 

 

Nasjonalt senter for alternativ behandling (NIFAB) har et nettsted for de som søker 

kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling (www.nifab.no)
12

. I en undersøkelse 

gjennomført av Helsebiblioteket og Helse Innlandet ble kvaliteten på 46 norske nettsteder vurdert. 

NIFAB ble da rangert til å være blant de seks beste nettstedene i Norge på helseinformasjon på 

internett (29). 

 

Flere av nettstedene nevnt ovenfor har også utviklet nettbaserte tjenester med noe interaktiv 

funksjonalitet, informasjon om sykdom og rettigheter, videodemonstrasjoner, presentasjoner samt 

spørsmål- og svartjeneste.  

 

I tillegg til noen av eksemplene ovenfor finnes blant annet Eksemskolen (www.eksemskolen.no) i 

regi av UNN. Hensikten med Eksemskolen på nett er å imøtekomme behovet for råd og 

veiledning om eksembehandling uten at spesialisthelsetjenesten direkte kobles inn
13

. 

 

NST utførte i 2009 en kartlegging av nettbaserte tilbud til kreftpasienter og pårørende på oppdrag 

fra Kreftforeningen (30). Det ble funnet flere nettsteder rettet mot ulike brukergrupper. Blant disse 

var både det britiske nettstedet www.cancerbackup.org.uk og Kræftens Bekæmpelse; 

www.cancer.dk. Begge nettstedene har en rekke likhetstrekk med kreft.no. På de danske sidene 

finnes også en bloggtjeneste www.blogomkreft.dk.  

 

5.3.3 Webbaserte samhandlingsløsninger 

Pasientrettede IKT-systemer og elektronisk pasientkommunikasjon kan bidra til å gjøre pasienter 

til mer aktive deltagere i sin egen helsehjelp (31). En artikkel konkluderer med at pasientene bør 

ha tilgang til sine opplysninger og kunne oppdatere utvalgte opplysninger i journalen selv (32).  

 

Det er etablert flere webbaserte kommunikasjonskonsept som gir pasienter, pårørende og 

helsepersonell mulighet til å utveksle pasientsensitiv informasjon over Internett på en sikker måte. 

Eksempler på dette er Min Doktor (www.mindoktor.no) og Min Helse (www.minhelse.no), men 

bruken er fortsatt begrenset. (For mer informasjon om verktøyene, se kap.6.3.2.) 

 

Tilgang til egen journal 

Med begrepet ”tilgang til egen journal” menes at pasienter kan få innsyn, dvs. lese det som er 

skrevet om en selv i journalen, få tilgang til en logg som viser hvem som har lest eller skrevet i 

journalen, samt ha mulighet til selv å skrive inn relevante opplysninger i eller i tilknytning til 

journalen. 
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Det finnes noen løsninger som i varierende grad gir tilgang til journal. Nedenfor presenteres noen 

løsninger og aktiviteter med fokus på dette. 

 

Min Journal  
Min Journal (www.minjournal.no) er et eksempel på en rutinetjeneste i Helse Sør-Øst. Tjenesten 

tilbyr pasienten en sikker plattform for samhandling med helsepersonellet som er knyttet til 

behandlingsforløpet, gjennom blant annet en intern meldingstjeneste, mulighet for timebestilling, 

innsyn i egen journal, epikrise og etter hvert annen klinisk informasjon (11). Min Journal er tatt i 

bruk av enkelte avdelinger i flere helseforetak i Helse Sør-Øst og vurderes breddet ut til flere 

helseforetak i regionen. Journalopplysninger er imidlertid i liten grad tilgjengelig via Min Journal. 

Det er utviklet en løsning for å kunne vise epikriser, slik at pasienten kan få tilgang på denne. 

Generell tilgjengelighet til epikriser vil bli tilbudt etter at erfaringene fra pilotene er evaluert. Det 

foreligger også planer om utvidelse av tjenestetilbudet, blant annet tilgang til laboratorie- og 

prøvesvar med mer
14

.  

 

På Vardesenterets hjemmeside informeres det om at kreftpasienter, blant annet ved Oslo 

universitetssykehus, kan få tilgang til elektronisk kommunikasjon med sin behandler via Min 

Journal. Dette forutsetter imidlertid at den avdelingen man er tilknyttet ved sykehuset tilbyr denne 

tjenesten. Pasienter ved sykehus eller avdelinger som ikke tilbyr denne tjenesten må eventuelt be 

sine behandlere ta kontakt med info@minjournal.no for å få etablert et tilsvarende tilbud
15

. Ingen 

sykehus i Helse Nord tilbyr denne tjenesten og det finnes ikke tilsvarende teknisk løsning for slik 

tilgang i Helse Nord. 

 

Kreftlinjen er Kreftforeningens informasjons- og støttetjeneste til pasienter, pårørende og andre 

som har behov for å snakke med fagpersoner som svarer på spørsmål om rettigheter og 

muligheter. Kreftlinjen tilbyr nå også en svartjeneste på ulike spørsmål om kreft gjennom Min 

journal. Her er det også mulig å delta i et diskusjonsforum for å utveksle erfaringer med andre 

kreftpasienter. Det finnes i tillegg relevant informasjon og lenker til faglig gode nettsteder. 

 

MinTRSSIDe (www.mintrsside.sunnas.no) er en kommunikasjonsportal for brukere og pårørende 

som er registrert ved TRS kompetansesenter for sjeldne sykdommer. I følge deres egne nettsider 

er min TRSSIDe et personlig og sikkert kommunikasjonsverktøy.  Den gjør det mulig for 

registrerte brukere å kommunisere effektivt med TRS via sikker e-post, lese egne 

journalopplysninger og oppdatere egne personalia på siden, lese dokumenter og journalnotater, 

søke på kurs, samt finne relevant diagnoseinformasjon og lenkesamlinger
16

. 

 

Ved Sunnaas ønsker man å videreutvikle tjenesten til å inkludere kartleggings- og 

diagnoseverktøy, samt spørreskjemaer. Siden tilfredsstiller pr. i dag ikke de skjerpede kravene til 

sikkerhet ved pålogging til nettbaserte tjenester som gir tilgang til sensitive helseopplysninger, 

som kom med versjon 2 av Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten i 

juli 2010
17

. 

 

Sampro (elektronisk individuell plan) 

Sampro er et samarbeidsverktøy utviklet for å gi brukeren større innflytelse over sin egen 

individuelle plan. Verktøyet gir samtidig muligheter for å samhandle med alle involverte, samt 
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justere innholdet i planen. Verktøyet er i bruk i mange kommuner, men det gjenstår fortsatt en del 

utfordringer knyttet til gjeldende regelverk for behandling av helseopplysninger
18

.  

 

Dynamiske samhandlingsløsninger 

Dynamiske samhandlingsløsninger er løsninger hvor helsepersonell og pasienter samarbeider i et 

pasientforløp ved hjelp av en webbasert, ”felles” journal, eller en felles teknologisk plattform for 

samhandling, slik eksemplene nedenfor viser. Slike løsninger dekker andre behov enn mer 

”statiske løsninger” som for eksempel kjernejournal  (33), og medfører andre juridiske og 

sikkerhetsmessige utfordringer. NST registrerer en økende etterspørsel etter slike løsninger og 

flere klinikker ved UNN kartlegger nå muligheter for bruk av slike verktøy i ulike sammenhenger.  

 

Communicare Tools  
Ett eksempel på dynamiske samhandlingsløsninger er løsninger som gir pasienten kompetanse 

og støtte til å mestre helsemessige utfordringer og som legger til rette for økt samhandling mellom 

pasient og helsevesen. Communicare Tools er en gruppe IT-verktøy som setter brukeren av 

helsetjenester i førersetet. De gir støtte til å mestre helsemessige utfordringer og legger til rette 

for økt samhandling mellom bruker og helsevesen – på brukerens premisser. Verktøyene 

benyttes per i dag kun i forskningsprosjekter og internt på sykehus. 

 

Ett av verktøyene er WebChoice (www.communicaretools.org), som gir støtte til å mestre plager 

og helseutfordringer under hele sykdomsforløpet, og tilbyr kvalitetssikret informasjon og relevante 

råd. Løsningen gir pasientene muligheten til å overvåke utviklingen av egne symptomer og 

problemer over tid fra sin egen pc, og de får skreddersydd, kvalitetssikret informasjon og 

veiledning om hva som kan hjelpe dem. Videre kan de dele erfaringer med andre pasienter i 

samme situasjon, og de kan kommunisere med helsepersonell om sine problemer og få svar på 

spørsmål uten at de fysisk må oppsøke tjenesteapparatet. Mens noen av modulene er 

skreddersydd til pasienter med en spesifikk diagnose (som kartlegging og monitorering av 

symptomer og skreddersydd informasjon) er de andre modulene anvendbar for mange 

pasientgrupper. Dette gjelder kommunikasjonselementene meldingsutveksling med og mellom 

helsepersonell, felles forum, likemannsbidrag, dagbok og blogg.  

 

I et pågående forskningsprosjekt i samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, UNN, NST og 

Balsfjord kommune videreutvikles WebChoice til en elektronisk kommunikasjonsplattform kalt 

Connect. Plattformen skal tilrettelegge for at kreftpasienten blir knutepunktet i kommunikasjonen 

med og mellom helsepersonell, uavhengig av hvor i behandlingskjeden (kommune- eller 

spesialisthelsetjenesten) vedkommende befinner seg.  

 

Både WebChoice og Connect kan blant annet brukes til å forberede neste møte med legen ved at 

pasientene registrerer sine symptomer og plager på forhånd, og prioriterer behovene for 

oppfølging (nærmere beskrivelse av anvendelsene finnes i vedlegg 2 og 4). Forskningsprosjektet 

vil også tilrettelegge tjenesten slik at den kan betjenes fra mobile enheter, da dette skaper en helt 

annen fleksibilitet i bruk. Erfaringer tilsier at hvis ikke løsningene er enkle og lett tilgjengelige, blir 

de ikke benyttet (39).  

 

Elektronisk sårveiledningstjeneste (Pleie.net) 

Ved UNN HF har man tatt i bruk en tilpasset versjon av en dansk, webbasert sårjournalløsning 

(www.pleie.net), som gir alle samarbeidende aktører (eksempelvis primærlegen, 

hjemmesykepleieren, hudspesialisten og pasienten) tilgang til nødvendig og oppdatert 

pasientinformasjon knyttet til behandlingen av ett eller flere kroniske sår i form av tekst, bilder og 

grafiske fremstillinger.  Hjemmesykepleier, eller pasienten selv, kan ta bilder av sårene med 
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digitalt kamera og benytte PC for å overføre bildene til den webbaserte samhandlingsløsningen. 

Løsningen kan også benyttes fra mobiltelefon/smarttelefon.  

 

Løsningen er under tilpasning til norske lovkrav
19

. Påloggingsprosedyrene for den webbaserte 

sårjournalløsningen er ikke fullt ut i tråd med endringene til sikkerhetskrav som kom i den 

oppdaterte versjonen av Norm for informasjonssikkerhet v. 2.0 (”Normen”) fra sommeren 2010
20

.  

 

NST har merket en økende interesse for slike elektroniske samhandlingsplattformer på 

landsbasis. Erfaringene med tilpasning av sårjournalløsningen til norske forhold har 

overføringsverdi ved etablering av andre samhandlingsløsninger på tvers av nivåene i 

helsevesenet og i samhandling med pasienter.  

 

5.3.4 Løsninger for smarttelefoner, nettbrett og ”apps” 

For at potensialet for egenmestring og elektronisk samhandling skal kunne utnyttes fullt ut, 

forutsettes i mange tilfeller tilgang til tjenestene ved bruk av mobile enheter (Mobile Health, 

”mHealth”).  Slike løsninger gir pasienter og helsepersonell anledning til å bruke tjenestene og 

kommunisere ved behov uavhengig av hvor de befinner seg. De fleste har tilgang til en mobil 

enhet, og i mange tilfeller er det denne plattformen som gir tilgang til informasjon og 

beslutningsstøtte når, og der man trenger det. Dette er relevant for personer med kroniske lidelser 

og i forhold til råd og veileding knyttet til motivasjon og endring av livsstil.  

 

SMS-tjenester 
En type anvendelse er SMS-tjenester for innkalling og påminning om time. Slike løsninger 

eksisterer, men er i liten grad tatt i bruk.   

 

Det finnes en rekke løsninger hvor smarttelefoner benyttes som teknologisk plattform for 

selvhjelpsverktøy. Det er utviklet en rekke applikasjoner (”apps”) for å dekke behov knyttet til 

diagnostisering, overvåking og kartlegging av fysiske funksjoner, medikamentadministrasjon, ulike 

varslingssystemer, med mer, for ulike typer brukere og målgrupper (34).   

 

Diabetesløsning 

Et eksempel på dette er en løsning utviklet på NST for personer med diabetes. Når brukeren 

måler sitt blodsukker sendes blodverdiene trådløst til telefonen. Informasjon fra en stegteller og 

eventuelle andre sensorer kan også overføres til systemet. I tillegg kan brukeren enkelt legge inn 

mål for mosjon og kosthold, og registrere opplysninger om eget kosthold fortløpende. All 

informasjon systematiseres og lagres på telefonen, slik at man enkelt får oversikt over 

blodsukkerverdier og utvikling over tid, koblet mot kosthold og aktivitetsnivå. Denne oversikten 

kan gi bedre muligheter for brukeren til å følge med og for å justere insulinmengde, kosthold og 

aktivitetsnivå (35). 

 

Løsninger for egenmestring og motivasjon 
I et samarbeidsprosjekt mellom NST og Northern Research Institute (Norut) har man, i prosjektet 

IS-ACTIVE, utviklet en applikasjon (”app”) til nettbrett hvor blant annet brukerne (KOLS-pasienter 

og eldre) kan gå turer sammen i tid, men ikke i rom. Brukerne kan gå turer sammen virtuelt. 

Gjennom et lukket sosialt nettverk avtaler de tidspunkt og melder seg på. Til samme tid går alle 

seg en tur, men på forskjellige steder. Applikasjonen inneholder også en treningsvideo med 

fysioterapeut, værinformasjon og en ukeplan med ukas mål for aktivitet (36).  
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I tillegg utvikles og testes helseløsninger basert på små bevegelsessensorer, noe som til enhver 

tid forteller om pasientens tilstand. Systemet gjør hjemmet til det primære behandlingstedet, 

pasienten kan overvåke sin tilstand selv og kan dermed legge bedre til rette for å bedre sin egen 

situasjon (37). 

 

Det finnes foreløpig ikke løsninger i markedet som tilfredsstiller sikkerhetsnivå 4 for autentisering 

fra mobiltelefoner, slik ”normen”
21

 krever ved ekstern tilgang til helseopplysninger. Det er uklart 

om Norsk helsenett har funksjonalitet for å kunne gi tilgang til tjenester i Helsenettet ved 

oppkobling via mobilt Internett fra mobiltelefoner.  

 

 

6. Juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger  
 

6.1 Innledende juridiske betraktninger 

 

6.1.1 Helsehjelp og annen hjelp 

Som nevnt blant annet i 5.3.1, pkt 1, under overskriften “Psykologsamtaler til voksne 

kreftpasienter og pårørende via videokonferanse”, er det ikke Kreftforeningens oppgave å yte 

helsehjelp. Kreftforeningen tilbyr det som i noen sammenhenger er kalt “supplerende tjenester”. 

Vardesentermodellen åpner for for et unikt og meget tett samarbeid mellom frivillig sektor og 

offentlig helsetjeneste. Ulike typer tjenester skal ytes av personell med ulike roller og ansvar. Av 

hensyn til pasienter og brukere er det nødvendig å foreta noen grenseoppganger mellom tilbud 

som utgjør “helsehjelp” og andre tilbud, derunder generell rådgivning.  

 

Begrepet helsehjelp er definert i helsepersonelloven § 3, tredje ledd, der det heter: 

“Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 

helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.” 

 

Definisjonen er vid og knytter seg blant annet til hva som er målet for handlingen. Det er ikke en 

forutsetning at handlingen har et vellykket resultat. Definisjonen omfatter hele skalaen fra 

forebygging til rehabilitering. Det er også en forutsetning at den utføres av helsepersonell. 

 

Når helsepersonell yter helsehjelp, medfører det en rekke plikter, blant annet plikt til å føre journal 

i et dertil egnet journalsystem, plikt til å ivareta pasientens rettigheter på en rekke områder, plikt til 

å overholde taushetsplikten og ellers oppfylle de krav som følger av gjeldende helselovgivning. 

Det er derfor viktig at det er tydelig for både tjenesteytere og pasienter/brukere hvem som yter 

hvilke tjenester, siden det i stor grad er bestemmende for de involvertes rettigheter og plikter.   

 

Når helsepersonell bidrar med helseråd på generell basis, kan grensen til helsehjelp synes uklar. 

Prosjektet “Psykologsamtaler til voksne kreftpasienter og pårørende via videokonferanse”(29) kan 

være egnet til å illustrere dette. Samtalene ble gjennomført av psykolog ansatt i Kreftforeningen. 

Det er innledningsvis i rapporten understreket at Kreftforeningen ikke er en del av helsetjenesten 

og iht. vedtekter formål og strategier ikke skal yte helsehjelp. Psykologtilbudet er i rapporten både 

benevnt som “støttesamtaler”, “oppfølging fra psykolog”, “psykologisk oppfølging” og “generell 

rådgivning”. Formålet med samtalene var å gi hjelp til “å sortere, bearbeide og håndtere de 

påkjenninger kreftsykdommen medfører”. Sentrale temaer i samtalene var “bearbeidelse av 

sorgreaksjoner, følelsesmessige reaksjoner, bekymringer, kommunikasjon, relasjonelle 

problemer, samlivsproblematikk, eksistensielle spørsmål og hvordan mestre å leve med 

sykdommen”.  
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Relatert til definisjonen av helsehjelp i helsepersonelloven, kan grenseoppgangen til “helsehjelp” 

være vanskelig å definere. Det er neppe tvil om at det er nærliggende å definere 

psykologsamtaler med slikt innhold som finner sted i helseinstitusjon, som helsehjelp. I regi av 

Kreftforeningen er det imidlertid nødvendig å avgrense seg ift. helsehjelp. For helsepersonell som 

yter disse tjenestene er det viktig å være bevisst på hvor helsehjelpen slutter og den generelle 

helserådgivningen begynner. For pasienten kan skillet virke kunstig og ikke helt lett å forstå. Det 

vil imidlertid være helsepersonellets ansvar å gi tilstrekkelig informasjon om tilbudet og tilbudets 

art til pasienten til at pasientens forventninger til tilbudet blir i samsvar med de faktiske forhold.   

Statens helsetilsyn uttalte seg allerede i 2001 om grensen mellom helsehjelp i tradisjonell 

forstand og generell helserådgivning i forbindelse med bruk av helsetjenester på Internett
22

.  

Enkelte av uttalelsene har også relevans når videokonferanse benyttes. Helsetilsynet pekte på at 

grensene ofte kunne bli uklare når det legges opp til direkte dialog mellom helsepersonell og 

brukere. De har pekt på at helsepersonellet på sin side kan oppleve at de klarer å skille mellom 

rollen som generell rådgiver eller yter av helsehjelp i dialogen med brukere/pasienter, men at det 

er fare for at brukerne kan oppfatte seg som pasienter i større grad enn forutsatt, og at de derfor 

kan legge mer i de rådene de får enn det er grunnlag for. Tilsynet er også inne på at når rådene 

pasienter/brukere får er konkrete, basert på informasjon de har gitt til helsepersonell, trekker 

dette i retning av at tjenesten må karakteriseres som helsehjelp. De samme prinsipper er også 

lagt til grunn av Statens helsepersonellnemnd i sak om kontakt mellom lege og pasient med 

spiseforstyrrelser via ulike elektroniske medier
23

.    

 

Når tilbud av ulike kategorier skal gis i nært samarbeid mellom ulike typer aktører, vil en 

gjennomgang og kategorisering av de ulike tilbudene kunne bidra til å skape den nødvendige 

klarhet for alle. 

 

6.1.2 Bruk av elektroniske verktøy 

Generelt sett krever etablering og bruk av elektroniske verktøy, på lik linje med bruk av andre 

verktøy, en gjennomgang og vurdering av etiske, juridiske og sikkerhetsmessige aspekter i 

forkant. En del av disse vurderingene vil være de samme eller svært like for ulike typer tjenester. 

Noen hovedpunkter skal fremheves innledningsvis.  

 

Kravet til forsvarlig virksomhet i helselovgivningen gjelder alt helsepersonell og virksomheter som 

yter helsehjelp i riket, jf. hlspl § 4
24

. Kravet om forsvarlighet retter seg mot alt «arbeid», dvs. mot 

all faglig virksomhet som utføres. I dette tilfellet skal ulike elektroniske helserelaterte tilbud 

etableres i et samarbeid mellom helsevesenet og Kreftforeningen. Forsvarlighetskravet vil både 

gjelde ansatte i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell ansatt i/knyttet til Kreftforeningen. I 

tråd med dette og med Kreftforeningens egne normer, betyr dette i praksis at de tjenester som 

etableres skal oppfylle kravene til forsvarlig virksomhet som følger av § 4 i helsepersonelloven. 

 

Personopplysningsloven gjelder for all behandling av personopplysninger som ikke foretas for 

rent personlige eller private formål. Den gjelder altså for alle, uavhengig av ansettelsesforhold. 

Personopplysninger er definert som opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. blant 

annet personopplysningsloven
25

 § 2 nr 1). Lovens § 2 nr 8) inneholder en oversikt over hva som 

defineres som sensitive personopplysninger. Herunder hører helseopplysninger, noe som 

medfører særlige krav til sikring av dem for å forhindre at de havner på avveier.  
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Det er mulig å etablere webbaserte kommunikasjonsfora der deltakerne er anonyme, dvs. at det 

ikke er mulig å knytte personopplysningene som meddeles i forumet til enkeltpersoner, verken 

direkte eller indirekte. I slike tilfeller kommer ikke personvernlovgivningen til anvendelse. Grunnen 

til dette er at når opplysninger ikke kan knyttes til enkeltpersoner, defineres de ikke som 

personopplysninger. Det kreves imidlertid at anonymiseringen er reell og at det ikke foreligger 

mulighet for såkalt “bakveisidentifikasjon”, for eksempel via deltakernes IP-adresser.    

 

Generelt sett vil kravet til forsvarlighet medføre at de ulike tilbudene må ha et sikkerhetsnivå i tråd 

med gjeldende regelverk, tilpasset den type personopplysninger som skal behandles. For å sikre 

dette, skal det foretas en risikovurdering knyttet opp mot de ulike tekniske løsningene som 

benyttes og måten tjenestene organisere og brukes. Det må også, ut fra en medisinskfaglig og 

etisk vurdering, vurderes hvilke temaer som forsvarlig kan håndteres uten at kommunikasjons-

partnerne møtes ansikt-til-ansikt og hva som forsvarlig kan håndteres innenfor de ulike 

elektroniske “miljøer”. Rammene for hva de ulike tilbudene kan og skal kunne inneholde, bør 

gjennomgås og beskrives, slik at alle som benytter seg av dem er innforstått med muligheter og 

begrensninger. For ulike typer webbaserte fora vil det siste også omfatte en vurdering av behovet 

for moderatorfunksjon og en redegjørelse for hvordan denne skal ivaretas.     

 

Det er først og fremst elektroniske løsninger som innebærer kommunikasjon som er krevende og 

medfører de mest interessante utfordringene, både juridisk og sikkerhetsmessig. Rene enveis 

informasjonstilbud medfører primært utfordringer som knytter seg til kvalitetssikring, oppdatering 

og bruk av kilder.  

 

6.2 Generelt om sikkerhetskrav ved elektronisk kommunikasjon mellom 

pasienter og helsepersonell – en ”Norm”26 i endring 

Teknologiske plattformer for elektronisk kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell har 

lovlig vært benyttet i flere år. Det har vært overkommelig å oppfylle de sikkerhetskravene som 

tidligere gjaldt for slike tjenester, selv om dette til en viss grad medførte tungvinte løsninger for 

brukerne. Pasienter måtte kun å ha tilgang til Internett og mobiltelefon for å få muligheten til å 

kommunisere sensitive opplysninger med helsepersonell (10) via disse plattformene (web-baserte 

tjenester som MinDoktor og MinHelse). Personlig oppmøte hos helsetilbyderen man ønsket å 

kommunisere med, for å få registrert eget mobilnummer i systemet, var en forutsetning for bruk av 

tjenestene. Da versjon 2 av ”Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren” 

(fotnote 27) kom i juli 2010, ble imidlertid kravene til sikkerhet ved pålogging til slike tjenester 

innskjerpet. 

 

I versjon 2.0 av ”Normen” stilles det krav om sikkerhetsnivå 4 for pasienters tilgang til egne 

helseopplysninger via Internett. Det finnes i dag løsninger (smartkortbaserte) for sikkerhetsnivå 4 

for tilgang til webbaserte tjenester ved bruk av PC, men disse løsningene er foreløpig ikke 

integrert med de aktuelle pasientkommunikasjonstjenestene tilbudt av helsevesenet.  I tillegg har 

de færreste pasienter slikt utstyr pr i dag. For tilgang til helseopplysninger via mobiltelefon (mobilt 

Internett) finnes det foreløpig ikke tilgjengelige løsninger på sikkerhetsnivå 4. Timebestilling, 

reseptfornying og forlenging av sykmeldinger krever ikke nødvendigvis tilgang på sikkerhetsnivå 

4, og elektroniske tjenester for dette er derfor fortsatt i tråd med regelverket. 
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6.3 Juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger knyttet til ulike 

elektroniske verktøy 

 

6.3.1 Etablering av kvalitetssikret og tilpasset informasjon om kreftsykdom på 

nettet 

For den som skal etablere slike tilbud, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i EUs 

kvalitetskriterier for helserelaterte websteder (38).  Lenker til andre sett kvalitetskriterier finnes på 

helse-vett.no
27

. 

 

6.3.2 Bruk av e-post 

Elektronisk kommunikasjon mellom pasienter/brukere og helsepersonell om helserelaterte temaer 

kan være ønskelig i noen sammenhenger. I denne forbindelse er av betydning å tydeliggjøre når 

vanlig usikret e-post kan benyttes og når det ikke kan benyttes.  

Både Helsetilsynet og Datatilsynet har uttalt seg om bruk av vanlig e-post i kontakten mellom 

pasient/bruker og helsepersonell. Noe av dette er av generell interesse. Faktaark 33: “Bruk av e-

post i fm. helseopplysninger”
28

 til “Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og 

sosialsektoren” (“Normen”)
29

 er også relevant i vår sammenheng.   

 

Om elektronisk kontakt mellom pasient og lege uttalte Helsetilsynet allerede i 2001 at det de kalte 

“e-post” kan brukes når legen kjenner pasienten godt og problemet er godt kjent for legen på 

forhånd (39). Det kan som eksempel anses forsvarlig ved reseptfornyelse, generell informasjon 

og helserådgivning. Det er imidlertid understreket at i de aller fleste tilfeller tilsier hensynet til 

forsvarligheten at lege og pasient møtes ansikt til ansikt. Det er også understreket at elektronisk 

kommunikasjon/e-post ikke kan brukes til formidling av helseopplysninger når de kan “leses, 

kopieres, endres eller slettes av uvedkommende”. Det ble ikke eksplisitt uttalt at vanlig, usikret e-

post ikke kan benyttes, men reelt sett er det konsekvensen.   

 

Datatilsynet uttalte omtrent samtidig at uten særlige sikkerhetstiltak, er vanlig e-post i prinsippet 

tilgjengelig for alle. Ved ekstern overføring av sensitive opplysninger (som jo helseopplysninger 

er) stilles det krav om ende-til-ende kryptering eller tilsvarende sikring.  

 

Både Helsetilsynet og Datatilsynet (40) har pekt på at dersom helseopplysninger havner på 

avveier ved elektronisk kommunikasjon / overføring, kan dette etter omstendighetene bli betraktet 

som brudd på taushetsplikten. Helsepersonell “skal hindre” at andre får kjennskap til de 

pasientopplysninger de får vite om i egenskap av sitt virke som helsepersonell, jf. hlspl § 21. 

Dette omfatter også et ansvar for å etablere datasikkerhetstiltak som er tilstrekkelige til å hindre at 

slike opplysninger havner på avveier. Slik sikring er en av forutsetningene for at taushetsplikten 

overholdes og at tjenesten anses forsvarlig.  

 

Av faktaark 33: “Bruk av e-post i fm. helseopplysninger” til “Normen” fremgår at standard 

programvare for e-post ikke skal benyttes til utveksling av helseopplysninger. Det skal derfor ikke 

legges til rette for at pasienter skal kunne oversende helseopplysninger via e-post. Det skal skilles 

mellom vanlig e-post og “e-post lignende systemer” som er tilrettelagt for kommunikasjon av 

helseopplysninger. Sistnevnte systemer skal kryptere meldingene, ha bare forhåndsdefinerte 

mottakere, ha virusbeskyttelse og beskyttelse mot ”spam” og useriøs e-post. Virksomheter som 

tilbyr slike tjenester skal ha rutiner for journalføring, samt ha en policy på dette området og 

retningslinjer for bruk av e-post.  
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Vanlig usikret e-post kan brukes til formidling av opplysninger som ikke er sensitive. Ved 

elektronisk kontakt mellom pasienter/brukere og helsevesen må man være spesielt oppmerksom 

på hvorvidt innholdet i slik kommunikasjon røper en diagnose eller avslører andre aspekter ved 

brukerens helsetilstand. I noen tilfeller vil også det å røpe et pasientforhold være å anse som en 

sensitiv opplysning. 

 

Inntil versjon 2.0 av ”Normen” ble lansert var følgende e-postlignende løsninger ansett som sikre:     

 Minhelse.no
30

 er en publikumsportal (nettside) for pasienter som ønsker sikker 

kommunikasjon med helsepersonell. Tjenesten kan brukes til å bestille time, resept, 

attest og stille spørsmål til en helsetilbyder. For å stille spørsmål må man være registrert 

av helsetilbyder, for eksempel fastlegekontoret, som en bruker. Fast passord sendes til 

brukeren på SMS før første pålogging, deretter kommer engangspassord på SMS for 

hver pålogging. Tjenesten er per i dag integrert med de fleste fastlege-journalsystem.  

 minDoktor.no
31

 har i prinsippet samme funksjonalitet som Minhelse.no. Tjenesten, som 

har vært levert av Profdoc AS til deres kunder av fastlegejournalsystemet WinMed, vil bli 

erstattet av en liknende løsning fra CompuGroup Medical Norway AS innen årsskiftet 

2011/2012. 

 mittSykehus.no
32

 er minDoktor.no for sykehus. Tjenesten har kun vært i pilotdrift og blir 

avviklet høsten 2011. 

 

Som nevnt i kap. 6.2 tilfredsstiller ikke disse tjenestene fullt ut de skjerpede kravene til sikkerhet 

ved tilgang til helseopplysninger over nettet som kom i den nye versjonen av ”Normen” i 2010. 

Tilsvarende krav er også gjort gjeldende i helseinformasjonsforskriften som ventes å trå i kraft i 

løpet av 2012.  
 

6.3.3 SMS 

I faktaark nr 42: “Bruk av SMS i pasientkontakt versjon 1.1” til “Norm for informasjonssikkerhet i 

helse-, omsorgs og sosialsektoren” er det blant annet gitt retningslinjer for bruk av SMS i 

kontakten mellom bruker/pasient og helsevesen. Det er innledningsvis slått fast at ved all bruk av 

SMS kreves samtykke fra pasienten.  

 

Det er gitt følgende eksempler på informasjon som kan sendes via SMS:  

 Navn, helst bare fornavn 

 Fødselsdato 

 Påminnelse om /aksept av /endring av timeavtale 

 Forespørsel om / aksept av blodgivning 

 Engangspassord for pålogging 

 Annet vedr. praktiske forhold 

 “Du skal ikke sende svar på denne” dersom pasienten ikke skal eller kan svare på 
meldingen 

 

Eksempler på informasjon som ikke kan sendes via SMS: 

 Fødselsnummer 11 siffer 

 Helseopplysninger, for eksempel diagnose i form av kode eller tekst som viser pasientens 
tilstand 

 Reseptinformasjon 
 

Følgende eksempler på informasjon som ikke bør sendes via SMS er nevnt: 

 Avdelingsnavn som kan knyttes til diagnose eller helseforhold 

 Telefonnummer til avsender 
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Årsaken til det siste er at et telefonnummer kan røpe avdelingstilhørighet og derved bidra til å 

røpe en diagnose.  

 

Generelt sett kan sies at SMS kan brukes i noen tilfeller, da fortrinnsvis til praktisk informasjon. 

Dersom slik informasjon kan tenkes å røpe en diagnose, skal SMS ikke benyttes.  

 

6.3.4 Videokonferanse 

Videokonferanse til klinisk bruk representerer få juridiske eller sikkerhetsmessige utfordringer 

med dagens tjenesteportefølje, så lenge utstyret tilfredsstiller sikkerhetsmessige krav i henhold til 

gjeldende regelverk og retningslinjer. For at bruken av utstyret skal tilfredsstille gjeldende 

sikkerhetskrav, er det essensielt at personer med nødvendig kompetanse benyttes for installering 

og konfigurering av utstyret. Det er også nødvendig å gi brukerne god opplæring i sikkerhets-

messige aspekter ved bruk av slikt utstyr. Det anbefales sterkt, blant annet fra sentralt hold, at 

videokonferanser som omhandler eller inkluderer pasienter foregår innenfor helsenettet. 

Pasienter er som regel ikke tilknyttet helsenettet. I en telefonsamtale med Norsk Helsenett 

v/Freddy Lillevik 09.12.11 ble det opplyst at Norsk helsenett vil tilby en PC-basert 

videokonferansetjeneste i nær framtid. De vurderer også muligheten for å kunne tilby den PC-

baserte videokonferansetjenesten fra PC-er som ikke er tilknyttet helsenettet. Uansett hvilken 

kommunikasjonskanal som velges, må det blant annet av hensyn til forsvarligheten av tjenesten, 

sikres at kvaliteten er god og at alle juridiske og sikkerhetsmessige krav blir oppfylt.   

 

For bruk av videokonferanse er det også essensielt at det foretas en faglig vurdering av hvilket 

innhold som passer for dette medium. 

 

6.3.5 Helserelaterte webbaserte møteplasser på Internett  

Med helserelaterte webbaserte møteplasser menes nettsider hvor brukerne kan utveksle 

informasjon relatert til helse. Eksempler på slike møteplasser er diskusjonsforum, chat og blogg.  

Ved slike møteplasser må det etableres sikker tilgangskontroll dersom brukerne er identifiserbare, 

da det i de fleste tilfeller vil være synlig for andre som har tilgang til møteplassen at brukeren har 

en gitt diagnose eller helsetilstand, og dette er definert som sensitive opplysninger. ”Norm for 

informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren” krever at brukere benytter løsninger 

på sikkerhetsnivå 4 for å autentisere seg ved pålogging til sider med sensitive opplysninger. I 

praksis innebærer dette at man benytter smartkort fra Buypass eller Commfides for å logge seg 

på slike tjenester. BankID er foreløpig kun godkjent på sikkerhetsnivå 3, men det er signaler som 

tyder på at BankID muligens kan bli godkjent på sikkerhetsnivå 4 i nær framtid. Hvis ikke slik 

tilgangskontroll lar seg etablere, kan det være et alternativ å tilby møteplasser der deltakerne er 

anonyme. Slik anonymitet må være reell, det vil blant annet si at deltakerne ikke skal kunne 

identifiseres via ting de forteller om seg selv, deres e-postadresse eller andre kjennetegn. Det må 

heller ikke være mulig å spore dem via IP-adressen. 

 

Fora der deltakerne er identifiserbare, må driftes i sikre omgivelser, ha påloggingsløsninger på 

sikkerhetsnivå 4 og være samtykkebaserte. Det vil også kunne være en utfordring å regulere 

hvem som skal få tilgang, av hensyn til personvernet til deltakerne. Skal for eksempel nye brukere 

få tilgang til det som er skrevet tidligere av eksisterende brukere, som ikke visste at disse nye 

brukerne ville få tilgang? Et alternativ kan være at brukerne er identifiserbare for de som tilbyr 

tjenesten, men at de oppfordres til å opptre anonymt overfor hverandre. Kravet til sikre 

driftsløsninger vil også gjelde for slike tjenester. 

Når helsevesenet tilrettelegger for slike fora, medfører det etisk og juridisk ansvar. Dette gjelder 

enten det legges opp til kommunikasjon mellom brukere/pasienter og helsepersonell, eller om 

møteplassen bare inviterer brukere til å kommunisere med hverandre. Det er blant annet viktig å 
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beskrive rammene for tilbudet godt og følge opp med en moderatortjeneste som er tilpasset 

møteplassens innhold og grad av aktivitet.  

 

Eksempler på webbaserte kommunikasjonsløsninger per i dag (oktober 2011) er Min Journal ved 

Oslo universitetssykehus og WebChoice (se kap 5.3.3). 

 

6.3.6 Bruk av mobile enheter 

Hvis man skal behandle sensitive opplysninger på - eller ved hjelp av mobile enheter stilles det 

bestemte krav til sikkerhet. Mobile enheter er i utgangspunktet ikke bundet til en fysisk lokasjon, 

men fraktes som regel rundt i ulike omgivelser, både innenfor og utenfor virksomheten. Slike 

enheter kan lett komme på avveie ved at de glemmes igjen, mistes eller stjeles. Dersom en tapt 

enhet inneholder sensitive opplysninger, vil disse lett kunne bli tilgjengelig for de som får enheten 

i hende dersom ikke sikkerheten er i varetatt på tilfredsstillende måte.  

 

God sikkerhet er også en forutsetning for å ivareta taushetsplikten iht. helsepersonelloven § 21. 

Ivaretakelse av taushetsplikten innebærer ikke bare plikt til å bevare taushet, men også plikt til 

aktivt å “hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller 

sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være 

helsepersonell”.  

 

Tradisjonelle trusler som virus, hacking, trojanere og lignende er like farlige for mobile enheter 

som for stasjonære maskiner (PC-er).  Ved bruk av mobile enheter til behandling av sensitive 

opplysninger, bør det som et minimum stilles krav om oppdatert antivirusprogram, personlig 

brannmur og automatisk eller jevnlig oppdatering av programvare.  

 

Helseopplysninger bør av sikkerhetsmessige årsaker ikke lagres på mobile enheter. Hvis slik 

informasjon likevel skal lagres, må den beskyttes ved hjelp av kryptering. Enheten må i tillegg ha 

støtte for å autentisere brukeren på sikkerhetsnivå 4. Enheten bør også kunne låses over nettet 

og dataene på den slettes, dersom enheten kommer på avveie. 

 

Ved aksessering
33

 av sensitive opplysninger fra mobile enheter via åpent nettverk, må 

forbindelsen krypteres. I tillegg er det krav om autentisering (identifisering) på sikkerhetsnivå 4, 

dvs. med bruk av PKI på smartkort, for å få tilgang til opplysningene via nettet.
34

   

 

Ved bruk av mobile enheter må man ta stilling til hva man skal bruke enheten til, og hvilke 

sikkerhetskrav som eventuelt stilles til denne type bruk. Risikovurdering av den tenkte løsningen 

bør gjennomføres før man tar løsningen i bruk.  

 

 

7. Rammebetingelser og løsningsforslag 
 

Prosjektgruppen har vurdert og prioritert behov og forslag til tjenester, basert på identifiserte 

behov, nytteverdi, kompleksitet, eksisterende infrastruktur og rammebetingelser (se kap.7.1). 

Realisering av foreslåtte prosjekter og aktiviteter må i større grad ta høyde for disse 

forutsetningene og rammebetingelsene. 

 

                                                           
33

 Med aksessere menes her å oppnå tilgang til en datakilde 
34

 http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/Faktaark_30_-_Sikrin_11388a.pdf (sjekket 09.12.11) 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/Faktaark_30_-_Sikrin_11388a.pdf
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7.1 Forutsetninger og rammebetingelser 
Innføring av IKT i helsetjenesten er komplekse prosesser fordi det må tas hensyn til en rekke 

komponenter i form av legale og økonomiske rammebetingelser, ledelsesmessige, strukturelle og 

kulturelle forhold. Dette krever god systemforståelse.  

Dette kapittelet bygger på en rapport som NST utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet i 

2010. I rapporten pekes på noen forutsetninger som må være på plass og tiltak som må 

iverksettes for å sikre at utprøvde telemedisinske tjenester får større utbredelse og bruk (11). 

Prinsippene kan også være relevant for elektroniske tjenester som tenkes implementert i 

Vardesenteret.  

Nedenfor presenteres de viktigste forholdene. 

 Telemedisinske tjenester må tilpasses den konteksten de skal fungere i den daglige 

driften og gis like stor oppmerksomhet som tradisjonell måte å levere helsetjenester på 

 Innføring forutsetter ledelsesinvolvering og at aktivitetene er forankret i virksomhetens 

strategier og organisasjon 

 Tjenestene må ha en felles teknologisk plattform 

 Rammebetingelser i form av regelverk og personvern må ivaretas 

 Gode modeller og avtaler for samarbeid, inkludert økonomi og finansieringssystemer må 

på plass 

 Gode konseptbeskrivelser kan bidra til å gjøre det enklere for andre å kopiere hele eller 

deler av løsningene. Selv om en telemedisinsk tjeneste er pilotert i ett helseforetak er det 

ikke uten videre slik at andre helseforetak kan implementere den uten organisatoriske og 

teknologiske tilpasninger 

 Telemedisin innebærer en ”pakke” av teknologi og tjenester med fragmentert eierskap. 

Da mange løsninger krever integrasjon mellom flere systemer kan det også være flere 

driftsorganisasjoner å forholde seg til. Overgang fra prosjekt til drift er en generell 

utfordring, og det er en betydelig risiko for at ingen tar ansvar for at den totale pakken 

som tilbys til brukerne, driftes og vedlikeholdes  

 Prioritering og implementering av telemedisinske tjenester forutsetter grundig utredning 

og vurdering av juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Ikke sjelden viser det seg at 

løsninger kan tilpasses slik at de ligger innenfor gjeldende juridiske og sikkerhetsmessige 

krav. Det kan imidlertid også vise seg i enkelte tilfeller at det reises spørsmål og 

problemstillinger som bør løses på nasjonalt nivå. Disse spørsmålene knyttes til 

fremtidens webbaserte løsninger, eksempelvis autentiseringsløsninger og sikker mobil 

tilgang til pasientinformasjon 

 

7.2 Løsningsforslag  
Tabellen nedenfor viser forslåtte tjenester i Vardesenteret ved UNN basert på identifiserte behov. 

Nytteverdi, kompleksitet og prioritet er gitt scoringsverdier etter en skala som følger: lav, moderat 

og høy. Begrepet nytteverdi knyttes til vår tolkning av hvor viktig det oppleves for aktørene at man 

får på plass en slik tjeneste, basert på informasjonen vi har hatt tilgang på.  

 

Kompleksiteten er også vurdert. Kompleksiteten vil imidlertid være avhengig av utviklingsomfang 

og om man kan videreutvikle eksisterende løsninger. Tjenestene og verktøyene er vurdert ut fra 

de samme scoringsverdier som ved nytteverdi, men her er kompleksiteten vurdert og gitt en score 

basert på blant annet ressursbehov, omfang av utvikling og integrasjon, hva som finnes fra før i 

markedet, og hvor mange aktører som blir involvert.  
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Tema 

 

Tjenester Nytte-

verdi 

Verktøy Kom-

pleksitet/ 

Omfang 

Merknad 

Tilgang til kvalitetssikret 

helseinformasjon 

 

”Verktøykasse” for IKT 

Generell webbasert, 

smarttelefon- og nettbrettbasert 

informasjonstjeneste med 

basistjenester 

 

Elektroniske veiledere 

Digitalisere papirbasert 

informasjon, brosjyrer, 

kursmateriell 

 

FAQ tjeneste om Vardesenteret 

på UNN HF  

Høy 

 

Eksisterende websider 

”App” for smarttelefon og nettbrett 

 

 

Tilknyttet websidene 

Lav Ta hensyn til gjeldende infrastruktur 

Vardesenterets websider skal videreutvikles. 

Utvikle en ”vardeapp” med basisinformasjon 

 

Gjenbruk av eksisterende informasjon.  

Kreftforeningen har erfaring med stor 

etterspørsel etter papirbasert informasjon
35

. 

Denne må digitaliseres og gjøres lett 

tilgjengelig. 

Må bestemme format 

Utvikle særskilt innhold for Vardesenteret på 

UNN 

Webbasert informasjonstjeneste 

med kontekstspesifikk 

informasjon  

Høy Eksisterende websider 

Ta i bruk verktøy som er utviklet 

av andre for dette formålet 

App for smarttelefon eller nettbrett 

Moderat/høy Det finnes ulike verktøy, hvor Communicare 

Tools er spesielt utviklet for kreft. Slike verktøy 

må uansett tilpasses lokale forhold og hvordan 

man har tenkt å benytte dem. 

 

Kan også gjenbruke eksisterende 

informasjonsinnhold i punktet over. Å definere 

kontekster er nybrottsarbeid og krever mye 

ressurser. 

 

Til dette formålet er en ”Vardeapp” 

formålstjenlig 

Oversikt over tilgjengelige 

ressurser og aktiviteter 

Behov for geografisk oversikt 

over lokale tjenester, tilbud og 

ressurser 

Høy Utvikle en interaktiv karttjeneste, 

kalender og oversikt over tilbud og 

lokale ressurser 

Moderat Tilgjengelig på web og som en funksjon i en 

”Vardeapp”. 

Det vil være behov for drift og jevnlig 

oppdatering av et slikt system 

                                                           
35

 http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/brosjyrer/felles_bestillingsliste 

 



39 
 

Tema 

 

Tjenester Nytte-

verdi 

Verktøy Kom-

pleksitet/ 

Omfang 

Merknad 

Nettbasert samhandling 

og koordinering  

 

e-post 

SMS 

Videokonferanse 

Webbaserte 

møteplasser 

Nettbasert forum, 

interaktiv 

spørsmål/svartjeneste 

(chat) 

 

 

Elektronisk kontakt med 

Vardesenterets koordinator eller 

Kreftforeningens rådgivere i 

Vardesenteret 

 

Call centerfunksjon 

 

”Personlig coach”/mentor 

(Elektronisk kontakt mellom 

kreftrammet og personlig 

rådgiver i Kreftforeningen eller 

kreftkoordinator på 

Vardesenteret) 

 

 

SOS funksjon –”tenne varden” 

Høy 

 

 

 

 

 

 

 

Anonym e-post chat eller SMS 

løsninger via Kreftlinjen 

 

 

 

Ikke anonym ved hjelp av Min 

Journal, Communicare Tools,  

Min Helse 

SMS  

Moderat/høy Videreutvikle tjenester i Kreftlinjen.  

 

Evt å ta i bruk og tilpasse eksisterende verktøy 

som Min Journal, Communicare Tools, Min 

Helse.  Min Journal er ikke tatt i bruk i Helse 

Nord. Et pågående prosjekt i Helse Nord 

utreder pasienters tilgang til egne 

journalopplysninger. 

 

Dette området representerer utfordringer knyttet 

til skille mellom roller og ansvar. 

 

Løsninger som omfatter behandling av sensitive 

opplysninger skal risikovurderes. 

 

Vurderes i samarbeid med UNN og Helse Nord 

Kontakt med helsepersonell  

 

Høy Videokonferanse* og nettbasert 

samhandling 

(Se punktet over om elektronisk 

kontakt) NB! Ikke anonym 

Høy Helsevesenet skal kommunisere via Norsk 

helsenett. Andre institusjoner eller pasienter er 

ikke tilknyttet helsenettet, men Norsk helsenett 

vil muligens tilby PC-baserte 

videokonferansetjenester til bruk fra PC-er 

utenfor helsenettet. I tillegg er det mange 

enkeltstående løsninger som ikke er 

kompatible. Det er ikke gitt at én valgt løsning 

for Vardesenteret fungerer i samhandling med 

det som publikum har tilgjengelig.  

Nettbasert tolketjeneste 

 

Moderat Videokonferanse 

 

Elektronisk oversetterverktøy 

Lav Kreftforeningen skal ha fokus på minoriteter. 

UNN har i dag en tolketjeneste som kan 

benyttes. 
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Tema 

 

Tjenester Nytte-

verdi 

Verktøy Kom-

pleksitet/ 

Omfang 

Merknad 

Kontakt med likemenn og andre 

kreftrammede 

 

Høy Videokonferanse 

 

Diskusjonsforum 

Chat 

Blogg  

 

 

Moderat/lav 

 

Avhengig av type utstyr, hvor det installeres, 

drift og vedlikehold av utstyr  

Konfidensialitet må vurderes og ”spilleregler” 

etableres  

Samarbeid mellom likemenn 

(Har evt gjennomgått kurs 

sammen) 

Høy Videokonferanse 

Diskusjonsforum 

Chat  

Moderat/lav Pasientforeningenes ansvar. 

Tilgang til egen journal 

UNN tilbyr per i dag ikke Min 

Journal. Et pågående forprosjekt 

utreder muligheter for elektronisk 

utlevering av 

journalopplysninger. 

Forprosjektet avsluttes 

desember 2011, men følges 

trolig opp av et hovedprosjekt i 

2012. 

 

Høy  

 

 

 

 

 

 

Høy 

Informasjon om – og link til 

eksempelvis Min Journal 

(forutsetter at 

sykehuset/avdelingen tilbyr slik 

tjeneste) 

 

 

Utvikle løsning for elektronisk 

tilgang til journalinformasjon 

Lav 

 

 

 

 

 

 

Moderat 

/høyt 

Vardesenteret kan være talerør og pådriver  

Kompleksitet vil være avhengig av om man 

velger å benytte eksisterende løsninger elle rom 

man vil utvikle egen løsning for regionen 

 

 

 

Vurdere mulighet for samarbeid i videreføringen 

av prosjektet 

Bedre samarbeid 

mellom sykehus og 

primærhelsetjeneste 

Utskriving, behandling og 

oppfølging 

Høy Utskriving og samarbeid med 

kommunen via videokonferanse 

Organisatoriske forhold (rutiner, 

opplæring, prosedyrer) 

Moderat/høy Et generelt behov for mange sykdomsgrupper. 

Kreftrammede peker også på dette. 

Vardesenteret kan være talerør og pådriver  

  

Bedre samarbeid 

mellom sykehus og 

pasient 

Informasjon, oppfølging, 

timebestilling,  

Høy Elektronisk postkasse med forslag 

til kvalitetsforbedringer og 

pasienterfaringer 

Moderat/høy Et generelt behov for mange kronikere. 

Kreftrammede peker på dette som et stort 

behov. Vardesenteret kan være talerør og 

pådriver  

Etablere en elektronisk postkasse for 

pasienterfaringer (evt via Vardesenterets portal) 
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Tema 

 

Tjenester Nytte-

verdi 

Verktøy Kom-

pleksitet/ 

Omfang 

Merknad 

Nettbaserte kurs 

Motivasjons- og 

mestringsverktøy 

Likemenn 

Motivasjon/livslyst 

Mestring 

Rettigheter 

Ernæring 

Yoga 

Trening 

Høy Utvikle nettbaserte kurs og tilby 

kursene nasjonalt i regi av 

Kreftforeningen 

 

Gjøre tilgjengelig på en webbasert 

plattform og/eller via 

videokonferanse 

Lav/moderat Det finnes flere plattformer. Utarbeidelse av 

innhold og form er ressurskrevende. 

Organisering, videreutvikling og drift av 

kurs/tjenester må avklares i utgangspunktet 

Applikasjoner for web, mobil 

eller nettbrett 

Høy Kartlegging av allerede utviklede 

verktøy, kartlegge brukernes 

behov og ønsket 

brukergrensesnitt, utvikle egnede 

applikasjoner 

Moderat I et eget prosjekt bør det utredes hvilke 

tjenester og innhold som skal utvikles og 

presenteres. Må holdes opp mot hva som 

allerede finnes i markedet (ev. kost/nytte 

analyse) 

Sosiale tiltak 

Interaktive tilbud til 

pasienter på isolat (og 

hjemmeboende) 

Delta på kurs og aktiviteter fra 

sykesengen 

Film, kulturelle tilbud, spill 

Moderat Videokonferanseoverføring fra 

Vardesenterets samlingsrom 

(hjerterommet) eller andre 

Vardesentre til pasienter på isolat 

og til kreftrammede hjemme. 

 

Videokonferanse fra isolat eller 

hjerterommet til pårørende og 

nærsamfunn 

Lav Ta utgangspunkt i tilbud som finnes på 

Kulturavdelingen på UNN. Avtaler om hvordan 

dette skal distribueres og gjøres tilgjengelig. 

Kartlegge infrastruktur for å følge aktiviteter. For 

videokonferanse mellom 

sykehuset/Vardesenteret og hjemmeboende, se 

pkt over om vk mellom pasient og 

helsepersonell 

Tabell 3: Behov og tjenesteforslag rangert mht nytteverdi og kompleksitet 
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8. Anbefalinger 
 

I dette kapittelet presenteres forslag til hvilke tjenester Vardesenteret ved UNN bør prioritere på 

kort og litt lengre sikt. I tillegg har vi vurdert forsknings- og innovasjonspotensial. Kapitlene 8.2 og 

8.3 peker på konkrete forskningsprosjekter og innovasjonsaktivitet. 

 

8.1 Prioriterte tjenester  

Prosjektgruppens forslag til prioritet tar utgangspunkt i kartlagte behov, hvilke tjenester vi mener 

har lavest kompleksitet og som vi mener at Vardesenteret kan ta ansvar for. I tillegg har vi vurdert 

prioritet med bakgrunn i erfaringer fra etablerte tjenester i UNN.   

 

Prosjektgruppen foreslår at Vardesenteret ved UNN på kort sikt igangsetter aktiviteter knyttet til 

følgende behov og tjenesteforslag: 

 

8.1.1 Videokonferanse 

Tiltak 
Prosjektgruppen foreslår å etablere en videokonferanseenhet i Vardesenterets lokaler på UNN. 

Inntil Vardesenteret er på plass i permanente lokaler forslår vi i første omgang å benytte 

eksisterende videokonferansestudioer på UNN. Det kan også være nyttig å etablere PC-baserte 

videokonferanseløsninger på samtalerommene i Vardesenteret. Dette gir mulighet for 

eksempelvis: 

 

 Videokonferansebasert samhandling mellom brukere på Vardesenteret og lokale 

ressurser 

 Videokonferansebasert samhandling mellom kreftrammede og likemenn 

 Videobasert samhandling mellom fagpersoner på Vardesenteret og brukere hjemme eller 

i lokalmiljøet 

 

Vurdering 

 Det må avklares hva man skal bruke videokonferansetjenesten til og hvilke spilleregler 

som skal gjelde for bruken 

 Risikovurdering av bruken (hvordan man tenker å benytte videokonferanse i 

Vardesenteret) må gjøres før implementering og bruk 

 Teknologien er brukervennlig og tilfredsstiller sikkerhetskrav i helsenettet, men 

fortrinnsvis bør standardiserte løsninger velges 

 Norsk helsenett er i ferd med å etablere en PC-basert videokonferanseløsning som (på 

sikt) også skal kunne benyttes av brukere hjemme. De har planer om å lansere en slik 

tjeneste i løpet av våren 2012 

 Videokonferanse til klinisk bruk representerer få juridiske eller sikkerhetsmessige 

utfordringer så lenge den foregår i henhold til de rammene som gis av ”Normen” og i tråd 

med prinsippene for forsvarlig virksomhet i helselovgivningen 

 NAV-kontor har videokonferanseutstyr i hver kommune. Dette kan gjøres tilgjengelig for 

andre brukere (Jf. det som er beskrevet i Sunnaas-modellen) 

 God opplæring er en forutsetning for bruk  

 

8.1.2 Informasjon 

Tiltak 
Når det gjelder tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon foreslår prosjektgruppen følgende 

satsingsområder: 
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1. Videreutvikle websidene til Vardesenteret.no og Kreftforeningen.no med generell 

basisinformasjon og vurdere hvilke tiltak som må settes i verk for å tilfredsstille behovet 

for kontekstspesifikk informasjon. Det kan også være hensiktsmessig å vurdere om det 

også er mulig å få tilgang til andre løsninger for mer kontekstspesifikk informasjon om 

kreft 

2. Å utvikle en ”vardeapp” med både generell informasjon om Vardesenter og lokal 

informasjon om Vardesenteret på UNN, generell informasjon om kreft og geografiske 

lokasjoner med mer 

 

Vurdering 

 Aktivitetene må kobles opp mot strategier for videreutvikling av Kreftforeningens websider 

og Vardesenterets egen portal 

 Det finnes en rekke websteder og applikasjoner med helseinformasjon og 

selvhjelpssystemer.  Det bør etableres et forprosjekt for å utrede riktig tjeneste og innhold 

som skal utvikles og presenteres  

 Det anbefales å ta utgangspunkt i EUs kvalitetskriterier for helserelaterte websteder (se 

kap.6) 

 I tillegg bør man vurdere eksisterende løsninger for kontekstspesifikk informasjon og 

vurdere muligheter for integrasjon mot disse 

  

8.1.3 Kompetanse/nettbaserte kurs 

Tiltak 

Utvikle nettbaserte kurs som kan tilbys fra Vardesenteret til kreftrammede hjemme og til deltakere 

på andre Vardesentre i landet. Dette må sees i sammenheng med Kreftforeningens plan- og 

strategiarbeid knyttet til e-læring. 

 

Vurdering 

 Det bør vurderes hvilke kurs som egner seg å distribuere på nett og brukerne bør 

involveres ved utredning av behov 

 Det finnes flere plattformer for nettbasert kompetanseutvikling, og det bør velges en 

fleksibel åpen plattform som er tilgjengelig for alle som ønsker å benytte den 

o Det bør også være mulighet for ”lukkede” kurs eller fagnett 

 Det bør utredes hva som allerede er utviklet av kurs som kan passe for kreftpasienter og 

pårørende (hva andre har gjort), både nasjonalt og internasjonalt, deretter vurdere om det 

kan tilgjengeliggjøres på en valgt plattform 

 Likemannskurs, ernæring, stressmestring og kognitive metoder er eksempler på områder 

som kan være godt egnet og gi effekter for mange brukere 

 NST utreder muligheter for sikker kommunikasjon mellom for eksempel likemenn koblet til 

læringsplattformer 

 

8.1.4 Samhandlingsløsning 

Tiltak 

Vardesenteret kan være pådriver og talerør for brukerne for å få slike løsninger etablert. Eventuelt 

kan det vurderes å utrede behov for samhandlingsløsning for Vardesenteret ved UNN (i 

samarbeid med UNN), slik at brukerne kan henvende seg via nett eller mobil løsning for å komme 

i kontakt med fagpersoner eller bli henvist til riktig sted. Dette kan på sikt gi muligheter for: 

 Tilgang til egne journalopplysninger 

 Mulighet for å samhandle elektronisk med dedikerte fagpersoner 

 Elektronisk postkasse for pasienterfaringer via Vardesenterets portal  
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Vurdering 

 Behovet bør vurderes opp mot videreutvikling av tjenester i Kreftlinjen 

 Både kreftrammede og ansatte i Kreftforeningen ønsker å kommunisere elektronisk med 

hverandre på en sikker og lovlig måte 

 En eventuell elektronisk samhandlingsløsning for Vardesenteret på UNN må ta høyde for 

de nevnte forutsetninger i kap7.1, herunder organisering (mottaksapparat og hvordan 

henvendelsene skal håndteres), roller og ansvar, juridiske og sikkerhetsmessige aspekter 

med mer   

 Tilgang til journal forutsetter at sykehuset/avdelingen tilbyr slik tjeneste. Min Journal er 

verken testet eller tatt i bruk i Helse Nord og det bør vurderes hvilken løsning som er 

hensiktsmessig for denne regionen.  NST utreder, i et pågående forprosjekt, muligheter 

for elektronisk utlevering av journalopplysninger. Forprosjektet avsluttes desember 2011, 

men følges trolig opp av et hovedprosjekt i 2012. 

 Vi har ikke informasjon om hvorvidt Min Journal er permanent integrert med 

journalsystemet eller om legene også må logge seg inn på Min Journal 

 Connect 2.0 er en samhandlingsløsning som prøves ut i regionen og erfaringene herfra 

bør vurderes med tanke på bruk i Vardesenteret. Løsningen vil kunne tilfredsstille flere av 

behovene som både kreftrammede og ansatte i Kreftforeningen har, med tanke på 

elektronisk samhandling. Ett av målene i prosjektet er å få løsningen integrert med DIPS, 

men foreløpig må brukerne inkl. helsepersonell logge seg på tjenesten via Internett.  

 Løsninger som omfatter behandling av sensitive personopplysninger skal risikovurderes 

 

8.2 Forskningspotensial, evaluering og følgeforskning 
Etableringen av Vardesenteret ved UNN reiser mange og interessante forskningsspørsmål. Et 

fysisk vardesenter som også tilbyr nettbaserte tjenester, vil være en spydspiss i samarbeidet 

mellom offentlig helsetjeneste og tilbud som frivillige organisasjoner leverer, og kan støtte opp 

under næromsorgen (7).  

 

Å forstå utvikling, implementering og prosesser rundt vardesenterets tjenester  

Omsorgstjenestene er sammensatte og bør studeres gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom 

medisinske, terapeutiske og samfunnsvitenskapelige fag. Kunnskapsutviklingen kan romme både 

de medisinske og sosiale aspekter ved tjenestene og vil dermed kunne sikre at man studerer alle 

de ulike delene av en sammensatt virkelighet, som de ulike forskningstradisjonene hver for seg 

ikke ville fange opp. Kvalitative metoder benyttes for å følge utviklingsprosessen og samspillet 

mellom aktørene i helsetjenesten etter hvert som disse blir påvirket av tjenesten, samt studere 

endrede bruks- og samhandlingsmønstre, 

 

Det bør tidlig gjennomføres en analyse på hvilke forskningsprosjekter som er ønsket igangsatt 

raskt, og skissere mulige prosjekter på litt mer sikt. Det bør vurderes å etableres et eget 

forskningsprogram knyttet til Vardesenteret.   

 

Å evaluere effektene av Vardesenterets tjenester 
Effekt evaluering tar utgangspunkt i forventede effekter av en ny tjeneste, men kan også designes 

for å fange opp eventuelle uventede eller uønskede effekter. Det må avklares hvilke effekter man 

forventer og ønsker å studere, og legge til rette for et adekvat sammenlikningsgrunnlag for 

evaluering. Dette vil være å sammenlikne data fra før og etter implementering, eller en 

sammenlikning mellom steder som har Vardesenter og steder hvor dette enda ikke er etablert. 

 

Relevante forskningsspørsmål kan være å studere om man når vedtatte mål, gevinster i form av 

økt kvalitet og brukertilfredshet, samt eventuelle økonomiske gevinster ved mer effektiv 

samhandling. 
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Potensielle effekter kan være: 

 Effekter av støtte til egenomsorg. Kreftrammedes forutsetninger for å være en aktiv 

partner i sitt eget pasientforløp. Kunnskaper og økt forståelse av egen sykdom 

(terminologi og begreper), evne til å forstå egne symptomer og kunnskap om tiltak og 

behandling, samt mestringsevner, pasientsikkerhet og evne til å forebygge skader, 

kommunikasjon med helsepersonell og andre, ny praksis 

 Helsetjenestekvalitet, med fokus på likeverdig tilgang på tjenester, kostnader, 

livskvalitet/sykelighet/dødelighet, feilbehandling og bivirkninger, 

 Organisatoriske effekter, holdninger, samarbeid med pasienter, koordinerte tjenester, 

effekter av offentlig/frivillig partnerskap, ny faglig metodikk, endrede relasjoner mellom 

nærsamfunn og helsetjeneste 

 Teknologiske muligheter, ny teknologi, innovasjon og kunnskap om hvordan ulike 

teknologier kan øke brukernes selvhjelpskapasitet 

 

8.3 Vardesenteret som arena for nye løsninger og innovasjonsverksted 

For å sikre at Vardesenteret blir et arnested for innovasjon, en katalysator for nye 

samarbeidsprosjekter og et nav for kunnskapsformidling, forslår vi at det etableres et 

”brukerforum” eller en mer permanent arena for samarbeid mellom representanter fra alle 

interessentene i Vardesenteret. I et slikt ”innovasjonsverksted” med fokus på IKT i Vardesenteret, 

kan nye behov og forskningsspørsmål identifiseres, genereres, lanseres og testes ut for senere 

utbredelse i alle vardesentrene. Et slikt verksted kan ha et nasjonalt perspektiv, og samtidig 

understøtte og utvikle regionale aktiviteter.  

 

Ved å sette søkelys på felles utfordringer, etablere tillitsbaserte relasjoner og jevnlige 

møteplasser kan man bidra til å styrke brukermedvirkning, fagutvikling, forskning og 

kunnskapsutvikling på området. Målsettingen er å utnytte de muligheter og synergier som 

samarbeidet utløser for å bidra til bedre og mer effektive omsorgstjenester.  

 

Prosjektgruppen har reflektert over hvordan man kan overføre verdier og metaforer fra det fysiske 

Vardesenteret til det virtuelle. En varde er godt egnet som metafor for å symbolisere varsling om 

fare, signal om krise, veiviser, hjelpefunksjon, utfordring i form av å nå et mål eller en topp og 

lignende. Hvordan gjøre en fysisk varde også tilgjengelig virtuelt? Hvordan ivareta nærhet på 

distanse eller alene versus sammen med noen? Hvordan visualisere at man ”bygger stein på 

stein” eller at man sammen når et mål? Dette vil utfordre grensesnitt og design på nettsted og 

teknologier i bruk.  
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Vedlegg 1 Kreftforeningen - videokonferanse i seksjon Nord 
Både UNN og Kreftforeningen seksjon Nord  har lang tradisjon i bruk av videokonferanse. 

Kompetanse på bruk av videokonferanse har vært  og er fortsatt viktig hos ansatte i UNN og 

Kreftforeningen. Også kommuner i Finnmark, Troms og Nordland vet at denne form for 

kommunikasjon kan være mulig både for møter, veiledning og undervisning. I tillegg til at UNN og 

Kreftforeningen vet at det finnes videokonferanse studioer i mange kommuner og NAV i Nord-

Norge. 

I perioden 1999-2000 erfaring i bruk av videokonferanse til å gjennomføre faglig veiledning til fire 

kreftsykepleiere i Finnmark. Videre har videokonferanse vært brukt til undervisning og veiledning 

til kommunene i løpet av Sam-kom prosjektet i perioden 2001-2003. I en periode hadde 

kreftforeningens seksjonskontor i Tromsø og daværende seksjonskontor i Bodø formelle møter på 

videokonferanse x 1 pr. måned. Kreftforeningen Seksjon Nord hadde våren 2007 – høsten 2009 

tilbud om undervisning på videokonferanse til helsearbeidere i hele Norge i samarbeid med 

Nasjonalt senter for telemedisin (NST). Forelesningene var gratis og lagt ut på e-læringsportalen 

www.helsekompetanse.no hvor den enkelte arbeidsplass kunne gå inn og melde seg på 

forelesningene. I perioden 2008 – 2010 gjennomførte Kreftforeningen i samarbeid med NST 

prosjektet ”Psykologsamtaler til voksne”. 

  

http://www.helsekompetanse.no/
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Vedlegg 2 Noen eksempler på IKT baserte tjenester 
 

Motivasjon med mobil 

Prosjektet “Motivasjon med mobil”
36

 utvikler og tester bruk av mobiltelefon, blodsukkermåler og 

stegteller til selvhjelp for personer med diabetes 2. Systemet kalles “the Few Touch Application” 

(FTA). Blodsukkermålinger og resultater fra stegtelleren kan overføres automatisk til en 

mobiltelefon. I tillegg er det enkelt for brukeren å legge inn opplysninger om kosthold. Alle verdier 

lagres i telefonen slik at brukeren kan følge med i sine blodsukkerverdier, aktivitetsnivå og 

kosthold. Løsningen skal testes ut i storskala i det EU-finansierte prosjektet “Renewing Health”
37

. 

 

Min Helsestasjon 

Dette prosjektet har utviklet en hjemmebasert tjeneste for opplæring, oppfølging og trening for 

KOLS-pasienter. Et oppstartmøte på sykehuset følges opp av ukentlige oppfølgingsmøter 

hjemme hos pasienten via TV-apparatet. Oppfølging gis også på individuell basis 10-15 minutter 

hver uke. Samtalen er basert på en spesiell helsedagbok, som inneholder informasjon om 

aktivitet, antall måltider, oksygenbruk, oksygenmetning i blodet og puls. Løsningen vil også kunne 

brukes for andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes. (41) 

 

IS-Active
38

  

Målet med prosjektet er å utvikle en personsentrert løsning for pasienter med kroniske 

sykdommer. Løsningen er spesielt rettet mot eldre. Løsningen består av trådløse sensorer som 

benyttes i forbindelse med trim og fysisk aktivitet for pasienter med KOLS m.fl.   

 

KOLS-kofferten (42) 

Denne teknologiske nyvinningen er en elektronisk diagnoseenhet som gir en toveis 

kommunikasjon med lyd og bilde mellom medisinsk personell og pasient. I kofferten finnes en 

avansert pc med innebygget skjerm og videokamera som lar pasienten kommunisere direkte med 

lungesykepleieren. Den inneholder også utstyr som måler surstoffmetningen i blodet, 

pustekapasitet og registrerer hjertefrekvens. 

 

Utstyret i kofferten ville gi økt trygghet for pasientene, redusert liggetid på sykehus og mindre 

reinnleggelse. Dessuten vil det kunne redusere belastningen både på spesialisthelsetjenesten og 

for hjemmesykepleierne. Kofferten ble prøvd ut ved Eigersund distriktmedisinske senter i 2010. 

 

KOLS-kofferten er utviklet av det danske firmaet Medisat i nært samarbeid med Odense 

Universitetssykehus.  Den er utprøvd i Danmark i nesten 1.800 konsultasjoner. 

 

Hjemmedialyse 

Både internasjonalt og nasjonalt er det et mål at flest mulig av dialysebehandlingen kan foregå i 

pasientens hjem. Hjemmehemodialyse gir fordeler som reduserte reiser og opphold i 

institusjonen, mulighet for hyppigere behandling og økt behandlingstid. Dette gir en mer 

fysiologisk behandling enn sykehusbasert hemodialyse, som vanligvis utføres tre ganger i uken. 

Den økte behandlingstiden gir bedre blodtrykkskontroll og overlevelse enn senterdialyse (43), 

(44)
 

og medfører bedre livskvalitet og kontroll på egen behandling. Ved UNN HF er målet å få ca. 

50 % av dialysebehandlingene over på hjemmebehandling. Vanligst ved hjemmebehandling er 

såkalt peritonealdialyse, men også hemodialyse er fullt mulig å foreta i pasientens hjem. Ved 

UNN HF har man hatt et forprosjekt for å se om telemedisin kan gi tilbud om økt oppfølging og 

trygghet i hjemmesituasjonen, slik at flere pasienter kan velge hjemmebehandling. (15)  

                                                           
36

 http://www.telemed.no/the-diabetes-ict-health-motivation-project-2008-2010.4467424-77936.html 
37

 http://www.telemed.no/renewing-health.4801688-162159.html 
38 http://telemed.no/is_active.4647305-51253.html  

http://telemed.no/is_active.4647305-51253.html
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Helsekompetanse.no
39

 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ønsker med sin læringsportal og tjeneste 

å bidra til en felles, god og teknisk løsning basert på åpen kildekode. En fellesløsning for 

helsevesenet vil redusere kostnader til system og gi mulighet for å bruke ressurser på utvikling av 

faginnhold. En vil i større grad sikre gjenbruk av faginnhold og legge til rette for bedre samarbeid 

og erfaringsoverføring mellom helseregionene og linjenivåene. 

 

Læringsportalen er et verktøy for utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs, 

veiledningstilbud og fagnett. Her finner man oversikt over eksisterende nettbaserte kurs, fagnett 

og videokonferanseforelesninger som man kan delta i. Man finner også oversikt over institusjoner 

som har videokonferansestudio og opptak av forelesninger innen forskjellige fagtema. 

 

Dersom man ønsker å utvikle egne nettbaserte kompetansetilbud kan nettstedets guider, kurs og 

informasjonsmateriell være nyttig for å komme i gang. Man kan også få praktisk hjelp i hele, eller 

deler av prosessen i utvikling og gjennomføring av nettbaserte kompetansetilbud, fra idé - 

kartlegging - planlegging - utvikling - gjennomføring - evaluering - support. 

 

WebChoice
40

 

WebChoice er et web-basert støttesystem for kreftpasienter utviklet ved Senter for 

pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Universitetssykehuset i Oslo. Hensikten er å hjelpe 

kreftpasienter med å mestre sin sykdom og hverdag bedre ved å forlenge de tradisjonelle 

helsetjenestene inn i pasientenes hjem. 

 

 WebChoice består av følgende komponenter: 

 et hjelpemiddel for å registrere og overvåke egne symptomer og problemer 

 oppdatert, forskningsbasert informasjon om konkrete tiltak, spesielt tilpasset hver 

enkelt pasients registrerte symptomer og problemer 

 generell informasjon om kreftsykdom, kreftbehandling og livet med kreft i form av 

kvalitetssikrede lenkesamlinger 

 mulighet til å stille spørsmål til kreftsykepleier via e-post og få personlig svar 

 diskusjonsforum for kreftpasienter, der pasientene kan dele kunnskap og erfaringer 

med hverandre  

 en elektronisk dagbok for egne notater 

 

Communicare tools (CONNECT 2.0) 

Connect er et prosjekt ved Rikshospitalet med kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom 

pasienter og helsepersonell via elektronisk pasientjournal (EPJ) som tema. 

 

Økt pasientmedvirkning, bedre kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell og enklere 

tilgang til helseinformasjon er høyt prioriterte helsepolitiske mål. I forskningsprosjektet CONNECT 

utvikles et IT-basert system som knytter kommunikasjons- og informasjonsverktøy til EPJ.I 

CONNECT-prosjektet utvikler vi nå en løsning for felles og sømløs kommunikasjon og 

informasjonsutvikling mellom pasienter og helsepersonell uansett hvor pasienten befinner seg. 

Med de løsningene vi har utviklet kan i prinsippetet ubegrenset antall tjenester kobles på, også for 

eksempel kommunehelsetjeneste. 
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http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=44199&p_doc=4
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http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=44199&p_doc=436512
http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=44199&p_doc=436512
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CONNECT bygger på tidligere forskning ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning 

og integrerer de tidligere utviklede verktøyene Choice og WebChoice. 

 

MinJournal 

MinJournal
41

 er et samarbeid mellom flere store helseforetak med Oslo universitetssykehus som 

prosjektleder. Alle helseforetak som ønsker det kan tilby sine pasienter tjenester i MinJournal, slik 

at norske pasienter får et felles kontaktpunkt med helsevesenet. 

 

Utviklingen av MinJournal startet i 2005 med en målsetting om å skape en fremtidsrettet, fleksibel, 

sikker og foretaksuavhengig plattform for utvikling av pasientrettede tjenester over Internett. 

Løsningen har i dag nådd en grad av modenhet som gjør at den kan implementeres i større skala 

med lave kostnader. Løsningen kan benyttes frittstående og integrert mot fagsystemer, og kan i 

tillegg til å styrke kommunikasjonen mellom pasienter/pårørende og helsepersonell også benyttes 

som kommunikasjonskanal mellom helsepersonell og bidra til å styrke samhandling.  

 

Samhandlingen i MinJournal, både pasientene imellom og i kommunikasjonen mellom pasienter 

og helsepersonell, vil kunne hjelpe folk til å ta informerte valg om sin egen helse og behandlinger 

ved sykdomssituasjoner. Internasjonal forskning viser at pasienter i dag viser større interesse for 

egen helsesituasjon enn tidligere, og at de ofte vender seg til Internett for å finne informasjon om 

sine egne diagnoser.  

 

Den informasjonen man finner på Internett kan være av varierende kvalitet. Gjennom MinJournal 

vil man kunne få tilgang til informasjon som er kvalitetssikret av sine behandlere, og finne lenker 

til Internettsider som har relevant og oppdatert informasjon om akkurat den lidelsen man ønsker å 

lære mer om. 

 

Tilgang til MinJournal betyr ikke automatisk tilgang til journalopplysninger. Journalopplysninger er 

i liten grad tilgjengelig via MinJournal. Det er utviklet en løsning for å kunne vise epikriser i 

MinJournal, slik at pasienten kan få tilgang på denne. I tillegg vil de første pasientene få tilgang til 

sine laboratorieresultater i MinJournal i løpet av 2011.  

 

Telepsykiatri 

Videokonferanse har vært i bruk i psykiatrien i Nord-Norge siden 1990. En kartlegging av 

videokonferanseutstyr på institusjoner innen psykisk helsevern i Norge og erfaringer med bruk av 

dette utstyret, er foretatt I 2003 (45). I hele Norge er det en del VK-utstyr tilgjengelig ved 

psykiatriske institusjoner og undersøkelsen viste at de som brukte det var gjennomgående 

fornøyde.   

 

Videokonferanse brukes mest til faglige møter, informasjonsutveksling, veiledning og 

undervisning. Studier viser at tilgang til undervisning og veiledning via videokonferanse kan 

representere en viktig faktor for å øke kompetansen og holde på kvalifisert helsepersonell innafor 

helsetjenesten generelt (45). Erfaringer fra telepsykiatriprosjektet kan tyde på at VK med 

pasienter tilstede kan representere et potensial i psykiatrien. Videre tyder intervjuer på at økt 

tilgjengelighet og kapasitet på VK-studioer kan forventes å gi økt bruk i direkte pasientbehandling, 

både til for- og ettervern, og i forbindelse med utarbeiding av Individuell plan, hvor det er en 

forutsetning at det også det kommunale hjelpeapparatet er tilstede. Både kvaliteten på arbeidet 

og brukeraksept av telepsykiatri er gjennomgående god i de studier som finnes (46).  Inter-

nasjonalt brukes videokonferanse også i direkte pasientbehandling, men i liten grad ved akutt-

situasjoner. I studier der videokonferanse er sammenliknet med direkte ansikt-til-ansikt konsul-
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 NST har ikke hatt nødvendig tilgang til kvalitetssikret informasjon om tjenesten og kan derfor ikke gjøre en 
fullstendig analyse av løsningen. 
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tasjoner er det ikke funnet forskjeller i kvalitet på undersøkelsene eller ulik tilfredshet blant 

pasienter og fagfolk. På grunnlag av dette kan man trygt anbefale at telepsykiatri tas mer i bruk 

(47).  

 

Begrepet e-terapi blir brukt om terapeutiske tilbud som formidles via elektronisk medier. Den 

tidligere nevnte kartleggingen gjennomført av NST i 2003, viste at fagfolkene gjennomgående var 

positiv til denne formen for interaksjon med pasientene. Metoden krever sikre løsninger for 

sensitive opplysninger. NST har også gjennomført en pilotstudie med bruk av SMS  i ettervernet 

av rusmisbrukere som viste positive effekter. 

 

Desentralisert vakttjeneste for DPS 

Det har over mange år vært store utfordringer med å sikre spesialistdekningen ved de 

distriktspsykiatriske sentrene (DPS). UNN har derfor nylig etablert et desentralisert vaktsamarbeid 

ved bruk av videokonferanse (DeVaVi). Dette er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved 

Senter for Psykisk Helse Sør-Troms (SPHST), Senter for Psykisk Helse Midt-Troms (SPHMT) og 

Senter for Psykisk Helse Ofoten (SPHO) i Avdeling Sør i Allmennpsykiatrisk klinikk. 

 

Vaktsystemet har døgnkontinuerlig forvakt/telefonvakt som dekkes av ambulante team og 

telefonvakt på døgnenhet, og overleger i bakvakt som er ansatt i og lokalisert til ulike deler av 

virksomheten. Overlegene kan delta i direkte pasientkonsultasjoner via videosamtaler i samarbeid 

med ambulante team og døgnenheter
42

. 

 

Rehabilitering 

Samarbeidsformer med bruk av videokonferanse i rehabiliteringsforløpet har vært i drift siden 

1997 i Norge. Dette startet først i Helse Nord, men er i dag ikke i rutinemessig bruk her, 

hovedsaklig grunnet manglende forankring i organisasjonen. ”Telemedisin i rehabilitering – bruk 

av IKT i pasientoppfølgingen”, er et avsluttet prosjekt på Sunnaas sykehus HF (SunHF), der man 

har fått en rutinetjeneste forankret i sykehuset. Videokonferanse brukes som kommunikasjons-

verktøy mellom sykehuset og deres pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov, kommune-

helsetjenester, helseforetak og andre samarbeidende institusjoner. Samarbeidet er knyttet til 

innleggelse, utskriving (utskrivning og Individuell plan-møter) og oppfølging av pasienter.  

I tillegg har prosjektet inkludert to delprosjekt: ”Kompetanse – Helt hjem: Videodialog mellom 

pasienter og fagfolk”. I dette delprosjektet testet to pasienter ut flere typer videokonferanseutstyr. 

Delprosjekt 2, ”Kompetanse – Helt Hjem 2” (2009) testet ut videokonferanse i tilrettelegging av 

hjelpemidler sammen med hjelpemiddelsentraler i Norge.  

Det er gjennomført omfattende tiltak for å forankre tjenesten i sykehuset (for eksempel 

informasjonsskriv, prosedyrer for møteromsbookinger, support, inkludering av IKT i 

behandlingslinjer, studiodrift og opplæring av personale). Delprosjektet har involvert pasienter 

som i dag følges opp på tradisjonell måte med behandlingstid på sykehuset, søknad av 

hjelpemidler (utført av helsepersonell) og ellers kartlegging av boliger gjennomført ved at 

personell har reist til pasientens hjem. Videokonferanse har vært nyttig verktøy for å utføre dette 

på en mer effektiv måte der alle parter er involvert. 

I 2009 har man registrert videokonferansebruken på SunHF og innmeldte registreringer viser at 

møtene var knyttet til utskrivning, oppfølging etter utskrivelse og planlegging av innleggelse. Alle 

klinikker har deltatt og den mest aktive enheten benytter nå VK til rundt 29 % av pasientene. Man 

samler flere deltakere på samarbeidsmøter med bruk av VK enn på vanlige møter, noe som gir 

bedre informasjons- og kompetanseutveksling. Polikliniske timer kan gjøres på VK, slik at man 

sparer pasientene for lange reiser og de føler seg mer delaktige og opplever trygghet med denne 

samhandlingsformen.  
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Faglig har denne samarbeidsformen blitt beskrevet som en nyttig form for informasjonsutveksling 

med tettere dialog mellom partene som er involvert i pasientomsorgen. Lignende aktiviteter innen 

telerehabilitering (e-rehabilitering), finnes også ellers i Norge (48), Skandinavia og Australia 

(49)
43

. 
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Vedlegg 3. Telemedisin som samhandlingsredskap  
 

Allmennleger og spesialister benytter videokonferanse for å diskutere behandling av spesifikke 

pasienter før og etter innleggelse ved sykehus. Veiledning i behandling av konkrete pasienter kan 

hindre unødvendig transport ved at enklere problemstillinger kan løses lokalt av allmennlege 

under veiledning fra spesialist. Spesialisten kan ha nytte av samhandlingen ved at han/hun får 

mer helhetlig kunnskap om pasienten. Samhandling mellom de ulike behandlingsnivåene kan 

endre tradisjonelle rutiner rundt behandling og åpner for læring og kunnskapsutveksling mellom 

profesjoner.  

Et eksempel på praktisk bruk er Lungemedisinsk avdeling ved Rikshospitalet i Oslo som to 

ganger i uken gjennomfører videokonferanser om lungekreftpasienter med andre sykehus. Her 

diskuteres pasientene og operasjoner fastsettes ved hjelp av felles visning av røntgen- og CT-

bilder. Videokonferansene samler alle de spesialistene som trengs for å komme fram til en 

helhetlig behandling. Pasienter og sykehusansatte slipper reising fram og tilbake for 

undersøkelser som kan gjennomføres på det lokale sykehuset.  

I perioden 2005 til høsten 2007 ble det i Finnmark gjennomført et prosjekt i bruk av 

videokonferanse som samhandling mellom fire sykestuer og to sykehus. På sykestuene er det 

pasienter som ikke lengre trenger sykehusopphold, men har behov for omsorg, rehabilitering eller 

lignende fra spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble videreført ved at to sykestuer til fikk utstyr og 

avsluttet i mars 2009. Videokonferansemøter holdes til et fast tidspunkt en gang i uka for 

veiledning, undervisning og oppfølging av pasienter. Evaluering av tjenesten viser at sykepleierne 

lyktes i større grad enn legene med å integrere teknologien som en del av sine arbeidsrutiner 

(50). I den samfunnsøkonomiske evalueringen fra 2007 ble det konkludert med at det ikke er 

vesentlige endringer i innleggelsesmønstret som skal til før prosjektet lønner seg. Et 

doktorgradsprosjekt ved NST har fokusert på samhandling mellom allmennleger og spesialister. 

Hovedmålet var å forstå hvordan diskusjoner av medisinske problemstillinger over 

videokonferanse kan muliggjøre læring og kunnskapsutveksling mellom helsepersonell i primær- 

og spesialisthelsetjenesten. Studien viser at kontinuiteten har stor betydning for kunnskaps-

utvekslingen ved bruk av telekonsultasjoner (51). Brukerne får større utbytte hvis de gjennomfører 

dem hyppig og regelmessig. I Helse Midt kobles spesialistene på ett av sykehusene og legene på 

et distriktsmedisinsk senter sammen fire ganger i uka. Morgenmøtene gjennomfører de på 

videokonferanse og bruker det både til konsultasjoner, organisering av bruken av helsetilbudet og 

informasjonsutveksling om pasienter. Det viser seg at regelmessige møter over videokonferanse 

gjør at bredden i det teknologien brukes til øker, og dermed blir kontinuiteten en drivkraft for 

læringsprosessen (51). 

Bruk av videokonferanse i all behandling av pasienter krever omtanke mht. valg av utstyr. Det må 

velges utstyr som oppfyller kravene til ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, 

samt kvalitet, dvs. tilfredsstiller kravene til behandling av sensitive opplysninger (her: 

helseopplysninger).   
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Vedlegg 4. Elektronisk sårveiledning  
 

Det følgende er et eksempel for å illustrere juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger som 

går igjen i forbindelse med elektroniske samhandlingsløsninger. Det er lettere å gi en god 

fremstilling av problematikken ved å knytte det til en konkret tjeneste. Dynamiske samhandlings-

løsninger dekker andre behov enn en kjernejournal og medfører andre juridiske og sikkerhets-

messige utfordringer.  

 

Ved NST er det en tid jobbet med tilpasninger av en elektronisk samhandlingsløsning for 

behandling av kroniske sår (“Sårjournalen”) i samarbeid med Dansk Telemedicin AS, for å 

imøtekomme norske lovkrav. Dansk Telemedicin AS har utarbeidet en tjeneste (pleje.net: 

https://www.pleje.net/) som muliggjør denne typen kommunikasjon og som inneholder de 

beskrevne funksjonaliteter.  

 

Tjenesten er web-basert. For hver pasient lages det en sårjournal som er logisk atskilt fra alle de 

andre sårjournalene i systemet. Tilgangen er samtykkebasert, og kun de helsearbeiderne som 

pasienten har godkjent gis tilgang. Alle helsearbeidere som gis tilgang må delta i behandlingen av 

pasienten og være registrert som bruker i systemet.  

 

Om løsningen 

De aktører i helsesektoren som samarbeider i et behandlingsforløp, for eksempel knyttet til 

kroniske sår, trenger tilgang til de samme pasientopplysninger knyttet til behandlingen. 

Vanskelige sår henvises ofte til spesialisthelsetjenesten som stiller diagnose og starter 

behandling. Den videre behandling kan ytes poliklinisk ved helseforetak, ved fastlegekontoret i 

kommunen, av hjemmesykepleiere, ev. sykepleier på sykehjem eller av pasienten selv. Den 

daglige sårbehandling kan med fordel ivaretas av kommunehelsetjenesten med veiledning fra 

spesialisthelsetjenesten. Dette vil kunne spare pasienten for belastende reiser og ellers være i 

samsvar med samhandlingsreformens intensjoner. Gode elektroniske samhandlingsløsninger kan 

bidra til rask heling av sårene, mindre komplikasjoner, færre sykehusinnleggelser og 

amputasjoner (52).      

 

God veiledning av sårstell forutsetter dagsaktuelle bilder av såret. En elektronisk veilednings-

tjeneste må derfor kunne håndtere bilder og sammenligne nye bilder med bilder tatt på et tidligere 

stadium. Det er også en stor fordel å kunne måle arealet av såret på ulike tidspunkt og få en 

grafisk fremstilling av dets utvikling. Dette får man ikke til via en ren elektronisk meldingstjeneste.  

 

Hjemmesykepleier, fastlege eller pasient kan ta bilder av sårene med digitalt kamera, logge seg 

på tjenesten fra en PC med internett-tilgang og overføre bilder og spørsmål til spesialist-

helsetjenesten via sårveiledningstjenesten. Bilder og målinger bør også enkelt kunne formidles og 

spørsmål stilles via mobile løsninger, som for eksempel mobiltelefon. Dette vil kunne gjøre det 

mulig å kommunisere elektronisk med sykehuset mens det kommunale helsepersonellet er 

hjemme hos pasienten. Pasienten bør også kunne benytte sin mobiltelefon i kommunikasjonen 

med helsepersonell. Erfaringen er at hvis ikke løsningene er enkle, blir de ikke benyttet. (53)  

 

Sårjournalen er spesialtilpasset elektronisk samhandling rundt behandling av vanskelige sår. De 

prinsipielle aspektene ved denne tjenesten vil imidlertid kunne overføres til elektronisk 

samhandling i behandlingen av andre lidelser, for eksempel innen dermatologi og plastikk-kirurgi.  

 

Tilpasning av regelverk 

Endringer i helseregisterloven vedtatt i 2009 åpnet for tilgang til elektronisk pasientjournal på 

tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede 

helseregistre.  Vi håper at innholdet i de forskrifter som skal utformes iht. helseregisterloven § 6 a 

https://www.pleje.net/
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vil kunne åpne for løsninger av den art vi her har beskrevet. Dette vil i så fall kunne vise seg å bli 

et viktig skritt på veien til å legge til rette for god samhandling i helsesektoren. Det bør med andre 

ord tenkes videre enn til regionale og lokale kjernejournaler i forbindelse med forskrifter iht. 

helseregisterloven § 6 a.  

 

Det ble foretatt innskjerpinger i Norm for informasjonssikkerhet for helse-, omsorgs- og 

sosialtjenesten (Normen)
44

 i 2010. Disse endringene medfører strengere regulering enn tidligere 

av tilgangsstyringen til systemer med pasientopplysninger, spesielt ved tilgang til eksterne 

virksomheters systemer og ved tilgang fra mobile enheter. I juni 2011 ble Forskrift om 

informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede 

helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften) vedtatt. Denne inneholder de samme 

innskjerpingene som Normen, i tillegg til innskjerping av sikkerhetskravene ved tilgang til 

helseopplysninger i journalsystem internt i en helsevirksomhet. Det er ikke bestemt når forskriften 

skal trå i kraft, men det er ventet at det vil skje i løpet av 2012. Det må utredes grundig hvilke 

konsekvenser disse endringene vil få for konkrete samhandlingsløsninger og på hvilken måte det 

kan etableres systemer for tilgangsstyring som legger til rette for bedre og mer smidig 

samhandling i praksis. Det knytter seg særlige juridiske og sikkerhetsmessige spørsmål til bruk av 

ulike mobile løsninger. Bruk av slike er sterkt aktualisert i forbindelse med samhandlingsreformen.  

 

Anbefalinger 

 Det må legges til rette for at ansatte i ulike virksomheter og/eller på ulike 

forvaltningsnivåer kan samhandle elektronisk med hverandre og med hjemmeboende 

pasienter i ett eller flere behandlingsforløp, jf. eksempelet over.   

 Forskrift med hjemmel i helseregisterloven § 6 a bør åpne for etablering av 

virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre for å legge til rette for 

samhandling mellom helsepersonell i ulike virksomheter  

 

 

Særlig om mobiltelefonbaserte løsninger 

 

For at potensialet til den webbaserte sårveiledningstjenesten og lignende løsninger for elektronisk 

samhandling skal kunne utnyttes fullt ut, forutsettes tilgang til tjenesten ved bruk av mobiltelefon. 

Dette gjør tjenesten tilgjengelig uavhengig av hvor helsepersonell befinner seg til enhver tid.  

 

Mobiltelefonbaserte løsninger vil også kunne gjøre det enkelt for pasienter å få tilgang til den 

aktuelle tjenesten, og derved få veiledning etter behov.  
 
 

Utfordringer 

 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten krever 

sikkerhetsnivå 4 ved tilgang til helseopplysninger via eksterne nett og/eller fra mobile 

enheter, uavhengig av risikonivå dokumentert ved risikovurderinger. Pr. i dag eksisterer 

det ikke løsninger i markedet som tilfredsstiller sikkerhetsnivå 4 for mobiltelefoner. 

 Norsk helsenett har ikke funksjonalitet for å kunne gi tilgang til tjenester i Helsenettet ved 

oppkobling via mobilt Internett fra mobiltelefoner. 
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Vedlegg 5. Vardemetaforer 
 

Varde  

Å bli kreftrammet er å bli kastet ut i et ukjent og skremmende landskap.  
En Varde å navigere etter er kanskje det man trenger mest. En Varde viser hvor man er, at noen 
har vært der før og gir retning for videre vei.   
På en Varde kan man møte andre, legge sin sten (behov og erfaringer) eller benytte seg av 
stenene som er lagt.  Det gir håp, trygghet og mulighet til å orientere seg45.  
 

Navnet ”Vardesenter” ble valgt fordi assosiasjonene omkring ”en Varde” inneholder metaforer 

som kan overføres sykdomsforløp en kreftrammet erfarer, og fordi det er et ”merke” de aller fleste 

har et forhold til (Stein Bruland, Kreftforeningen).  

 

En varde er for de fleste et kjennetegn som viser at man har nådd en topp. Varden er bygget av 

stein eller andre materialer som finnes nært toppen eller som noen har tatt seg bryet med å frakte 

dit. En varde raver opp over terrenget og er synlig som mål – ofte også fra avstand. Fine varder 

blir en attraksjon i seg selv, men vanligvis er det toppen som er målet. Varder kan ha postkasser 

eller være rom for bøker som en kan skrive navnet sitt og dato og tidspunkt for når en var der. Slik 

kan andre se og undre seg over hvem som også har klart å komme seg dit før en selv. Noen vil 

være gjengangere og ha en fast varde de oppsøker, for andre er det viktigere å samle flest topper 

og de ønsker å utforske så mange som mulig. Hver topp har sin utsikt og kanskje særpreg. En 

topp har en lokasjon, en høyde, en eller flere løyper som leder til toppen, hver løype har en 

vanskelighetsgrad. Det kan være utkikkspunkter underveis. Terrenget endres ofte fra hav og skog 

til bart fjell og kanskje snø og vind på toppen! 

 

Å nå en topp – altså det å komme til en varde – er en utfordring 

Å nå en topp kan være å nå egne mål, eller det kan være en samling mål som til sammen utgjør 

det vi kan kalle en «tur». Et fjell er fysisk sett det samme for alle, men vær og forhold kan endres 

og utgangspunktet for den som skal gå mot toppen er ulikt avhengig av form og erfaring. Noen 

topper krever planlegging og utstyr (niste, kart og kompass, ekstra klær, osv.). Noen topper er 

egnet for å gå alene, mens andre er avhengig av at en er flere. Dette er begreper som må gis 

betydning i den virtuelle versjonen av senteret. 

 

En varde er fra gammelt av også en måte å varsle om krig eller sykdom 

Å tenne en varde betyr å varsle om behov for hjelp fra andre. Et vardebål er synlig for alle, så det 

er ikke godt å vite hvem som kommer til unnsetning. Vardebål var noen ganger en del av en kjede 

av varder som sendte varselet videre til det nådde den eller de som hadde virkelig makt til å 

komme til unnsetning. 

 

Varder ble også brukt til å vise vei 

På noen fjellturer er det bygget små varder med kort mellomrom slik at en skal kunne finne veien 

gjennom områder som er ellers ulent og vanskelig å orientere seg gjennom. Det finnes også 

sjøvarder som trolig hadde samme formål. 

Det ble diskutert å etablere en virtuell «Fjellstue» som en uformell møteplass for de som var på 

vei mot en eller annen varde. På ei fjellstue kan en få enkel forpleining og man kan møte andre 

«færdafolk». Man kan få høre gode historier og dramatiske fortellinger om heltedåder eller 

dumskap. En og annen «turist» roter seg også inn på ei fjellstue, uten helt å kanskje vite hvor de 

skal og om de er på rett sted eller om de har noe her å gjøre i det hele tatt. 

 

Fysisk og virtuell varde 
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En kan tenkte seg at en lager noen varder som er koblet sammen med virkelige varder og at de 

virkelige vardene er aktuelle turmål. En kan tenke seg at en utvikler mobiltelefontjenester som 

kobler sammen den virkelige og den virtuelle varden slik at man kan se hvem som er på tur der 

(kanskje også hvem som skal på tur dit), en markering i den virtuelle varden når man faktisk når 

den fysiske? 

 

Å legge en stein på varden 

En spennende symbolsk handling er å kunne legge igjen noe på «varden». Det kan være en 

virtuell stein som legges til og som gjør varden større. Noen ønsker å bekjentgjøre for andre at de 

har vært der, mens for andre er det et personlig kjennetegn som bare de eller deres nærmeste 

vet om og som har en nostalgisk verdi når de kommer dit etterpå. Kanskje kan man legge igjen en 

«virtuell stein» på varden med bilder og små historier som bare kan åpnes av en selv eller av 

noen som blir fortalt at akkurat det kjennetegnet var det jeg som la der. Da kan man gå tilbake og 

minnes hvordan man hadde det da, eller man kan følge noen man er/var glad i sine spor, senere. 

 

Hva skal fjellet være og hvordan skal man gå til en virtuell varde? 

I kreftomsorgen snakkes det om kreftreisen og de utfordringer som kreftpasienten og pårørende 

må gjennom. En tolkning er at dette er én form for fjell man må overkomme. Dette gjør nok 

metaforen veldig vid og lite konkret fordi målet nås over så lang tid og er ikke så tydelig definert 

som en varde er det. Det er derfor nødvendig å gjøre varden til noe mer konkret – og kanskje er 

det et personlig kart og et personlig fjell, med varde, som skal tegnes for hver enkelt pasient? 

Dette er fundamentalt viktig å finne ut av og definere tydelig og vil få konsekvenser for hvilket 

innhold og hvilke tjenester en senere kan knytte til bruken av metaforen. Kanskje kan noen 

generelle og noen personlige fjell eksistere sammen i forhold til den enkelte, men da brytes en 

viktig metafor-link: fjell er vanligvis noe som består i evighet og er bestandig utover hvert liv og 

menneskeheten, så her må en passe på når en konstruerer begrepene og hvordan de brukes.  
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Vedlegg 6. Inspirasjonsdag 
 

      

 ”Hvilke behov har kreftrammede og hvilke nettbaserte 

(virtuelle) tjenester kan tilbys ved Vardesenteret?” 
Kreftforeningen inviterer til en inspirasjonsdag hvor både pasienter, fagpersoner og 

leverandører vil møtes. 

 

Prosjektet Vardesenteretablering ved Universitetssykehuset Nord-Norge skal ha spesiell 

fokus på å utvikle og tilby nettbaserte tjenester for læring og mestring som kan benyttes i 

rehabiliteringsfasen under, mellom og etter sykehusopphold. Dette skal bidra til å gi den 

enkelte større trygghet og fleksibilitet i forhold til egenmestring og rehabilitering. 

Det totale fysiske og virtuelle tjenestetilbud kan defineres innen følgende områder: 

 Samtaler og rådgivning, herunder kurs, grupper 

 Kosthold/ernæring 

 Fysisk aktivitet 

 Rehabilitering og mestring 

 

Målsetting for inspirasjonsdagen: Informere om Vardesenteretablering ved UNN og 

skape interesse og få frem ideer og behov hvor IKT kan være verktøy. Skape 

engasjement og eierskap til etablering av senteret. Få frem forslag til løsninger kortsiktig 

og langsiktig. 

Målgruppen:  

Representanter fra Pasientforeningene og kreftrammede  

Ansatte ved Kreftforeningen  

Prosjektgruppen ved Vardesenteretablering UNN 

Styringsgruppen ved Vardesenteretablering UNN 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

Ansatte ved relevante klinikker og tjenestetilbud ved UNN 

Leverandører av IKT løsninger 

 

Tidspunkt: 22. September 2011 

Sted: Linken  

Mulig antall: 50 personer 

Metode: Presentasjoner, gruppearbeid og oppsummering 

http://puls/Katalog/Site/profilgrafiskeproduksjoner_arbeidsrom/Kreftforeningens logo1/Kreftforeningen-logo.jpg
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Start: 0900 – 1700 inkl lunsj 

 

Påmelding til: Olaug.kaurin@kreftforeningen.no eller mob.90 94 35 04 

 

Program  

Kl slett  Tema Foredragsholder 

09 - 0945 

 

 

Velkommen  

Om Vardesentermodellen og hva 

vi vil få til på UNN og de andre 

Vardesentrene i Norge 

Kreftforeningen ved  

Prosjektsjef Stein Bruland 

Prosjektleder Randi Børresen 

Webansvarlig Torbjørn Alveng 

0945 - 0950 En liten pust i bakken  

0950- 1045 Kreftreisen 

”Mine” erfaringer og behov som 

kreftrammet. 

Kreftreisens individuelle og ulike 

faser beskrevet av kreftrammede. 

 

 

Kreftrammede  

 

 

1045 - 1100 Pause  

1100 – 1200 

 

Mulighetsrommet 

 

Hva finnes av teknologi og 

tjenester? 

Løsninger i bruk 

 

Pasientrettede løsninger og 

Elektronisk pasientjournal 

 

 

NST v/Per Hasvold og Eirik 

Øvernes 

 

 

DIPS (ikke bekreftet) 

1200 - 1300 Lunsj  

1300 – 1345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulighetsrommet forts. 

Webbaserte 

samhandlingsløsninger 

Hva er mulig å få til i Helse Nord? 

Hvilke utfordringer oppstår når 

Kreftforeningen og 

spesialisthelsetjenesten skal 

samarbeide? 

Noen juridiske og 

sikkerhetsmessige betraktninger  

 

 

Ellen K Christiansen og Eva 

Skipenes 

 

 

 

 

 

 

 

1345 -1400 

 

 Pause 

 

 

 

 

 

1400 -1420 

1420 -1440 

Mulighetsrommet forts. 

Web Choice 

En brukererfaring med Web 

Choice 

 

 

Cornelia Ruland 

Kreftrammet 

1440 - 1500 

 

 

Spørsmål eller betraktninger og 

intro til gruppearbeidet 

 

Randi Børresen 

 

 

 

1500 – 1615 med pause 

Gruppearbeid 

Behov og forslag til løsning  

Grupper  

1615 - 1645 

 

Oppsummering av gruppearbeid 

 

Presentasjon fra gruppene 

5 min 

 

1645 -1700 Innspill fra plenum og veien videre Kreftforeningen 

 

mailto:Olaug.kaurin@kreftforeningen.no

