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Tema

• NST

• teledialyse til satellittene 

• forprosjekt ”Kartlegging av behov for nye 

telemedisinske løsninger til 

hjemmedialysepasienter”

• resultater



telematikk, telehelse, 

telemedisin, telecare, eHelse, 

mHealth, osv

Undersøkelse, overvåkning, behandling og 

administrasjon av pasienter og opplæring av 

pasienter og personale via systemer som gir 

umiddelbar tilgang til ekspertise og 

pasientinformasjon uavhengig av hvor 

pasienten eller relevant informasjon er 

geografisk plassert. 



Nasjonale satsninger på 

elektronisk samarbeid

• Nasjonale strategier og tiltak 

siden 1997

• Nå: S@mspill 2.0 ”Helhetlige 

pasient- og brukerforløp”

”Samhandlingsreformen”
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NST

Framskaffe nye løsninger           

og ny kunnskap innen 

telemedisin og eHelse

Gjennom forskning og 

rådgiving legge til rette for 

bedre samhandling i 

helsevesenet



Nasjonalt 

Kompetansesenter

Funksjon:

samle, produsere og

formidle kunnskap om

telemedisinske

tjenester, nasjonalt og

internasjonalt
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Teledialyse





Erfaringer fra UNN

• Rumpsfeld M et al. «Telemedicine in 

haemodialysis: a University Department and 

two remote satellites linked together as one 

common workplace». 

J of Telemed and Telecare 2005; 11: 251-255

• «Teledialysis – experiences from North 

Norway» (NST rapport, august 2007)



«Kartlegge behov for nye 

telemedisinske løsninger hjem til 

nyresviktpasienter»



Formål og mål

Flere pasienter i hjemmebehandling!

• beskrive pasientenes behov for støtte og 

veiledning fra spesialisthelsetjenesten 

• spesialisthelsetjenesten ønsket  å kartlegge 

hva som skulle til for at flere pasienter ville 

velge hjemmebasert dialyse



Kartleggingsundersøkelsen

• 8 pas i PD (3 med maskin)

• 3 pas HHD (1 UNN, 2 Helse SØ)

• leger og sykepleiere UNN HF/Buskerud HF, 

Drammen

• fastlege og hjemmesykepleie Troms

• LNT 



Resultater



Fordeler - hjemmedialyse

Alle pasientene var fornøyd med hjemmedialyse!

• bedre livskvalitet 

utdanning, arbeid, familie, fritid, beholder    

sin uavhengighet og kontroll over eget liv

• fleksibilitet 

• redusert reisetid og opphold sykehus

• følte seg friskere og i bedre form



Ulemper - hjemmedialyse

• avstand til ekspertisen

• primærhelsetjenesten har lite erfaring og 

kunnskap

• sykehuset har mindre data og kontroll

• stor lagerplass og mye avfall!!



Videokonferanse

• kontrollere oppsett av dialysemaskinen

• hjelp ved alarmer

• trygghet og sikkerhet

• opplæring (pasienter og helsepersonell)

• evt sjeldnere ktrl på sykehus? 

 pas mindre ansvar for behandlingen



Videokonferanse

• VK krever noen i andre enden 

• kveld og natt: kan helsepersonell ta imot slike 

henvendelser på mobilen?

• økende behov: sykehjem og åpen omsorg vil 

måtte stille opp

• stabilt og enkelt å bruke (idiotsikkert)

• krever muligheter for support



Automatiske overføringer

• nyttigste kliniske parametre (vekt og 

blodtrykk)

• grafisk fremstilling over tid

• (dialysedata)



Nettportal

• informasjons- og opplæringsfilmer

• erfaringsutveksling med andre pasienter

• online logistikksystem for bestilling av 

materiell til hjemmedialysebehandlingen



Nasjonalt ressurssenter

• utvikle undervisningsmateriell for veiledning 

og opplæring

• nasjonale prosedyrer for ulike dialyseformer

• utvikling, forskning og evaluering av 

tjenestetilbudet



Sykepleierens roller

• pasientkoordinator og veileder

• rådgiver i valgfasen

• opplæring

• “akutthjelp”

• materiellbestillinger

• hjemmesykepleietjeneste
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Oppsummering

• pasienten har kunnskapen

• hyppigere behandling til lavere kostander

• bedre behandling og bedre livskvalitet!

• telemedisin – kan bidra til økt trygghet

• overføringsverdi til andre kronikere



Videre arbeid

• ressurser/finansiering 

• spesifikasjon og utvikling av en generell 

hjemmesykehusløsning





Kontaktinformasjon:

www.telemed.no

eli.arild@telemed.no

Rapporten fra prosjektet:

www.innomed.no/prosjekter/dialyse

http://www.telemed.no/

