
 

 



KØH – delprosjekt 4 Telemedisinsk 

samhandling 

I prosjektet Kommunalt øyeblikk hjelp døgntilbud 

ønsker vi å prøve ut telemedisinske løsninger som 

bidrar til: 

• bedre beslutningsstøtte fra spesialisthelsetjenesten 

under utredning, behandling og oppfølging av pasienter 

i kommunehelsetjenesten. 

• god kommunikasjon i behandlingsforløpet mellom leger og 

sykepleiere som har et ansvar for pasienten 

• redusert transport av pasienter 

• dempet vekst av innleggelser på sykehus 

 



Målsetning 

Hovedmål 

Delprosjektet får i oppgave å utrede muligheten for å prøve ut telemedisinske løsninger 

som sikrer at pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, kan få støtte fra 

spesialisthelsetjenesten til utredning, behandling og oppfølging. 

Delmål 1 

Utrede om videokonferanser kan gi bedre muligheter til kommunikasjon og koordinering 

mellom helsetjenestene i pleie – og omsorg i kommunene i Østre Agder, fastlegene og 

sykehuset. 

Delmål 2 

Utrede hvordan telemedisinske løsninger (videomøter og videokonferanser) kan brukes til 

praktisk tilrettelegging av kompetanseoverføring og kompetansehevingstiltak. 

Delmål 3 

Det skal utredes hvilke pasientgrupper telemedisinske løsninger kan være egnet for i 

forbindelse med diagnose, behandling og rehabilitering og utvikle indikatorer som viser 

kost/nytte og mulig gevinstrealisering ved bruk av telemedisin. 

Delmål 4 

Delprosjektet skal sikre at erfaringer har overføringsverdi til øvrige kommuner i Østre 

Agder. Videre skal delprosjektet identifisere kritiske suksessfaktorer og hindringer 

basert på egne erfaringer og innhentet erfaringer fra andre telemedisinske prosjekter 

(som eksempelvis United4Health, telemedisinske prosjekter i Sogn og Fjordane og 

Kongsberg). 

 



Hvordan kan telemedisin bidra ift 

bedre pasientforløp? 

• Pasienten kan få oppfølging fra 

telemedisinsk sentral eks U4H og 

kronikersatsning 

• Bedre medbestemmelse ved at pasienter kan 

kommunisere med hjemmespl over video fra 

sykehuset 

• Samarbeidsmøter med sykehus og andre 

steder eks psykisk helse 

• Bedre tilgang på veieledning og 

kompetanse eks Sunnås. 



Status 

• Bestilt utstyr til telemedisinkstudio på 

Frydenborgsenteret, videokonferanseutsyr 

på Solsiden og telemedisnsk 

undersøkelsesrom på legekontoret 

Frydenborgsenteret 

• Avventer DDØ skal bestille videolinje 

over norsk helsenett 

• Psykisk helse bruker foreløpig gammelt 

utsyr  3 samarbedismøter så langt  


