
Medisinsk avstandsoppfølging 
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Et innovasjonsprosjekt ved Nevrologisk 
avdeling, Drammen sykehus,

Vestre Viken Helseforetak
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Hva er utfordringen?

Veksten i etterspørsel er større enn veksten i tilbudet 
innenfor spesialisthelsetjenesten – utviklingen er ikke 
bærekraftig og vi må tenke nytt rundt måten vi levere 

helsetjenestene på

Konsultasjoner på sykehuset der det ikke gjennomføres 
fysiske undersøkelser koster pasientene, helseforetakene og  
samfunnet som sådan unødvendig mye tid og ressurser – en 

bærekraftig utvikling fordrer at oppfølging i langt større grad 
er tilpasset den enkelte pasient sitt behov



*

Hva skal vi gjøre?

• Prosjektet skal implementere 
teknologi og utvikle nye 
måter å jobbe på som legger 
til rette for digital 
samhandling mellom pasient 
og kliniker, uavhengig av tid 
og sted.

• Teknologien vil gjennom 
klinisk beslutningsstøtte 
avhjelpe medarbeidere i 
avdelingen –
ressursinnsatsen kan 
allokeres til de pasientene 
som har størst behov!

2. Svarene scores av 
systemet basert på 

en gitt logikk og 
videre oppfølging 

kategoriseres3. Er besvarelsen 
grønn = automatisk 
tilbakemelding til 

pasient og nytt varsel 
om rapportering 

sendes ut etter en 
fastsatt plan

* Etter modell fra Ambuflex, Region Midtjylland, Danmark

3. Er besvarelsen gul 
= vurderes av en 

kliniker og 
kategoriseres enten 
som grønn eller rød

3. Er besvarelsen rød 
= pasient kontaktes 

for videre oppfølging

4. Konsultasjon 
gjennomføres 
fortrinnsvis på 

telefon, alternativt 
fysisk oppmøte på 

sykehuset

5. Nytt varsel om 
rapportering sendes 
ut etter en fastsatt 

plan

1. Pasienten besvarer 
et sett av spørsmål 
vedrørende egen 

sykdom ved hjelp av 
en digital 

egenregistrerings
modul



Hvordan kan dette se ut i praksis?



Hva ønsker vi å oppnå med dette?

• For pasienten betyr det:

➢ Bruker- og behovsstyrt oppfølging

➢ Større grad av fleksibilitet og 
tilgjengelighet – hjelp når du trenger 
det – mindre tid på unødvendige 
avtaler

➢ Ta ansvar og være en aktiv medspiller 
i oppfølging og behandling – økt 
kunnskap om egen sykdom

• For klinikeren betyr det:

➢ Riktigere bruk av ressurser – mer til 
de som trenger det mest

➢ Bedre forberedt til konsultasjon - få 
overblikk og se utvikling over tid

➢ En mer effektiv oppfølging –
systemstøttet screening der en andel 
kontakter kan gjennomføres via 
telefon/ video



Hvem skal bidra i arbeidet?



Hvem samarbeider vi med?

• Prosjektet vil samarbeide med andre helseforetak og nevrologiske 
avdelinger i HSØ for felles utvikling av faglig innhold knyttet til

– Spørsmål og logikk

– Organisering – ny måte å jobbe på

– Opplærings- og informasjonsmateriell til pasienter og medarbeider

• Prosjektet vil i tillegg gjennom nasjonalt forskningsmiljø (EpilepsiNett) 
involvere klinkere fra de andre regionene i landet

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)



Hvor lang tid skal det ta?

Løsningen skal være i drift fra 1. oktober 2019!



Foreløpig kun en skjemaløsning med 
«lyskryss», men..

Meldingsutveksling

Sporing medisinteknisk utstyr

Monitorering – rapportering

Analyse og prediksjon – kobling kvalitetsregistre



Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med en av oss!

• Mai Bente Myrvold, Prosjekteier og avdelingssjef NRH. 
Mai.Bente.Myrvold@vestreviken.no/

• Marte Roa Syvertsen, Forsker og Lege i spesialisering, 
Nevrologisk avdeling. marsyv@vestreviken.no/

• Jan Terje Henriksen, Prosessveileder klinikk Drammen 
Sykehus. jathen@vestreviken.no/

• Amund Leinaas, Prosjektleder, Sykehuspartner Klinisk IKT. 
amuola@sykehuspartner.no/
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