
«Omsorgskrisen skapes ikke av 
eldrebølgen, men av forestillingen 
om at ting ikke kan gjøres 
annerledes enn i dag»

Kåre Hagen- Hagenutvalget. Mld. St 29- Morgendagens omsorg



DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING I PRAKSIS
LARVIK KOMMUNE

Linda Nilsen Augland, prosjektleder og klinisk allmennsykepleier
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Helsehjelpen

Tre sykepleiere
En ergoterapeut
En fysioterapeut
En tekniker

ORGANISERING
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Integrert kommunikasjon 

med meldinger og video

Måleutstyr og

medisindispensere

En komplett velferdsteknologi-plattform

Dignio
Pasient Helsepersonell

Pasientappen

MyDignio

Administrasjonssystemet 

Dignio Prevent





Hovedmål

Deltagerne skal få mer 
kunnskap og kontroll over egen 
helsesituasjon

Deltagerne skal få bedre fysisk 
og psykisk helse

Vi skal jobbe mot en 
bærekraftig modell for digital 
hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging skal 
bli en naturlig det av 
tjenestebildet til kommunen







Tre typer spørreskjema: Individuelle skjema, virksomhetens 
spørreskjema (låste eller åpne skjema) og standardiserte 
spørreskjema (legges inn av dignio og kan ikke redigeres)

Knyttes verdier til hvert svaralternativ der verdien benyttes til å 
beregne risiko

Skjemaene er individualiserte og tilpasset pasientens kliniske 
situasjon
De rapporterer kliniske symptomer, trening, kosthold og effekter 
av tiltak knyttet opp mot egenbehandlingsplan

Pasientens spørreskjema
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Pasientens 
Egenbehandlingsplan (EBP)

Mål

 Skal fremme pasientens 
selvstendighet 

 Skal fremme pasientens 
helsekompetanse og mestring 
i hverdagen 

 Skal støtte tiltak som 
reduserer symptomtrykk, 
bedrer livskvalitet og 
livsprognose

Prosess

«Hva er viktig for deg?» - utgangspunkt i pasientens mål og 
behov

EBP utarbeides i samarbeid med pasient, sykepleier og fastlege

Skal angi tiltak for å opprettholde helse og tiltak ved forverring

EBP er dynamisk og justeres etter erfaring og endringer i 
behandling

Pasientens Egenbehandlingsplan (EBP) – en rask innføring.pdf (helsedirektoratet.no)

Jeg har fått retningslinjer som 
hjelper meg til å ta ansvar for 
egen sykdom ( Barbro, Oslo)

For de fleste pasienter er 
egenbehandlingsplan noe nytt og 
fører nesten utelukkende til økt 
egenmestring og eierskap i egen 

sykdom! ( Fastlege Bodø)

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf/_/attachment/inline/e130b363-3ff8-448d-bb52-b8ccac798a5d:a2ca739a1e9b4fa8f48c96ec34341e59616477c3/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf


BRUK AV 
EGENBEHANDLINGSPLAN













Nyttig verktøy for pasienten, plan over tiltak og 
målsetninger

Verktøy for pasienten for å unngå forverringer, 
en flate som samler all informasjon på en plass

Oversikt for helsepersonell over pasientens 
behandling slik at oppfølgingen og 
behandlingen blir mest lik og behandling kan 
komme i gang raskere

Oversikt over tiltak for helsepersonellet slik at 
vi kan gi best mulig råd og veiledning

Erfaringer for kommunen



Avstandsoppfølging 
gir meg en 
trygghetsfølelse og 
jeg blir passet på

Frode – 78 år

Resultater bruk av 
egenbehandlingsplan

«Jeg bruker 
planen daglig til 
treningsøvelser»

90 % synes 
det er bra å ha 

planen på 
nettbrettet

«Planen er 
nyttig fordi den 

samler mye 
informasjon 

rundt meg på 
en plass»

35 % har 
brukt 

papirversjon 
tidligere

«Jeg bruker 
planen når jeg 
lurer på noe 

angående 
behandlingen 
eller føler meg 

dårligere»

85 % svarer at 
deres evne til å 
håndtere egen 

sykdom er bedre 
eller mye bedre

40 % svarer at 
de bruker 

planen daglig



Fastlegen

Andre kommunale tjenester

Spesialisthelsetjenesten

Samhandling med relevante aktører



Fastlegens rolle i DHO

Helsedirektoratet
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• Viktig at fastlege er involvert fra 

start i prosjektet, i prosjektgruppe 

og workshop

• Emnekurs er nyttig tiltak for 

forståelse for nytte av DHO, 

oppfølging via 

egenbehandlingsplan og 

samhandling generelt.

• Viktig at fastlegene får erfaring med 

DHO og ser hvilken nytte det har 

for pasienten

• Egenbehandlingsplan er et nyttig 

verktøy, men nytt for mange

• Tilgang til data/dokument  via egen 

journal er viktig

Erfaringer fra utprøvingen

• Bedre samhandling med kommune og 

sykehus.

• Mer helhetlig bilde av pasienten.

• Pasienter med økt helsekompetanse.

• Bedre beslutningsstøtte med 

pasientrapporterte opplysninger.

• Mer målrettet samtale med 

pasientene.

• Mer riktig bruk av fastlegetjenesten

• Fastlegen skal ikke beslutte tilbud 

om DHO, men være en rådgiver

• Fastlegen har viktig rolle som 

medisinsk ansvarlig

• Egenbehandlingsplan

• Medisinsk vurdering

• Deltakelse i tverrfaglige møter

Anbefalinger til fastlegens rolle

Fastleger henviser flere pasienter når de får erfaring med digital hjemmeoppfølging. Oppfølgingen blir mer 

strukturert, bedre tverrfaglige samarbeid og økt kvalitet i dialog med pasienten.

Gevinster for fastlegen





Under arbeid



Hjemmetjenesten

Fysio-og ergoterapitjenesten



Hvorfor digital 
hjemmeoppfølging i 
hjemmetjenesten?

Dette er hva de selv svarer

● Vi må sitte i førersetet på den teknologiske 
utviklingen og koble oss på mens vi enda har 
tid til å lære oss dette

● Spare tid
● Utsette eller redusere behovet for 

hjemmetjenester
● Sykepleieren kan jobbe smartere og på en 

ny måte
● Erstatte tradisjonell hjemmetjeneste med 

digitale møter som også vet gir god kvalitet.
● Bidrar til egenmestring og ansvarliggjøring
● Samfunnsøkonomiske gevinster

Det er på tide og rigge oss for 
framtida!



Økt trygghet, kunnskap om egen sykdom og bedre helse med digital 
hjemmeoppfølging

Resultater



Hva skaper effekter

• Egenbehandlingsplan
• Rapportering og 

egenmåling
• Oppfølging
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Innsikt i egen 
sykdom

Innsikt i 
pasientens 

tilstand

Målrettet støtte til 
helsefremmende tiltak og 

egenmestring
Oppdage forverring

Tidlig intervensjon
Grunnlag for justering av 

behandling, tiltak , 
målsetting

Innsikt i 
pasientens 

tilstand

Målrettet veiledning, 
oppfølging og 
tjenestetilbud 

Økt trygghet
Stabilitet i tilstand
Økt tidliginnsats

Pasient

Fastlege

Kommunal H&OT

Dialog med og 
veiledning av 

førstelinje

Sikre oppfølging etter 
utskriving, redusere 

reinnleggelser

Spesialisthelsetj.
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Økt trygghet og bedre helse med digital hjemmeoppfølging

• Økt trygghet og mestring

• Mer kunnskap om egen helsetilstand

• Økt livskvalitet

• Bedre helse

• Lavere dødelighetPASIENT

• Økt besøk hos fastlege - tverrfaglige møter

• EBP er et godt verktøy for å involvere og 

ansvarliggjøring av pasienten

• Pasientene er mer bevist egen sykdom

• Dialogen i legekonsultasjon er bedreFASTLEG

E

• Økt omsorgskapasitet

• Fanger opp tegn til forverring

• Egenbehandlingsplan er et godt verktøy 

• Bedre samhandling

• Redusert behov for hjemmetjenesterKOMMUN

E

• Økt interesse for samarbeid om DHO

• Bedre samhandling

• Færre akuttinnleggelser jfr pasienter og 

helsepersonell i intervju, men ikke synlig 

i forskningen.
SYKEHUS

Økt trygghet og bedre helse med digital hjemmeoppfølging - Helsedirektoratet

Nyhetssak Helsedirektoratet.no 17.2.2022

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/okt-trygghet-og-bedre-helse-med-digital-hjemmeoppfolging


RESULTATER- SPØRREUNDERSØKELSE 

BESØK HOS FASTLEGE OG SYKEHUS

• 59% opplevde redusert besøk 

til fastlege

• 36% opplevde redusert antall 

innleggelser på sykehus

Digital hjemmeoppfølging fører til færre 
turer til fastlege og sykehus for mange

TRYGGHET

Digital hjemmeoppfølging gir økt trygghet 
for brukerne
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Jeg er tryggere på
grunn av digital

hjemmeoppfølging

Den har ikke påvirket
min opplevelse av

trygghet

Jeg er mer utrygg på
grunn av digital

hjemmeoppfølging

Har digital hjemmeoppfølging påvirket 
din opplevelse av trygghet?Det gir meg 

trygghet å vite at 
de har en plan 
for hva jeg skal 
gjøre ut ifra hva 
målingene viser



RESULTATER- SPØRREUNDERSØKELSE 

En vesentlig andel opplever bedre fysisk 
helse på grunn av digital hjemmeoppfølging

FYSISK HELSE KUNNSKAP

89% svarte at digital 

hjemmeoppfølging ga de en 
bedre forståelse av 
helseutfordringene sine

Digital hjemmeoppfølging øker brukernes 
kunnskap om egne helseutfordringer 
betraktelig

41%
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Har digital hjemmeoppfølging påvirket din 
fysiske helse positivt?



Takk for oppmerksomheten!

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

linda.nilsen.augland@larvik.kommune.no


