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Eksempler på gevinster

Videre følger tre brukercaser som InnoMed utarbeidet for Agderregionen 
basert på erfaringer fra pasienter som har fått digital hjemmeoppfølging for 
covid-19. Brukercasene viser eksempler på gevinster som kan oppnås for ulike 
pasientgrupper.

Les mer om arbeidet med digital hjemmeoppfølging i regionen her: 
Avstandsoppfølging på Agder | Innomed

https://innomed.no/digital-hjemmeoppfolging/avstandsoppfolging-pa-agder
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Farsund har gode erfaringer rundt bruk av digital 
hjemmeoppfølging for covid-19 pasienter

Pasienthistorikk

• Pasient 70 år med KOLS 
• Påvist covid-19 og ble koblet opp på digital 

hjemmeoppfølging
• Fikk utdelts Sp02 måler og blodstrykksapparat
• Pasient ble etterhvert innlagt på sykehus 

grunnet lav metning som ble fanget opp av 
oppfølgere

Jeg opplevde et godt samarbeid mellom TMS  
og fastlege. Pasient kontaktet fastlege på et 

tdligere tidspunkt enn hun hadde gjort uten å 
ha digital hjemmeoppfølging

TMS sykepleier i Farsund

Gevinster

• Redusert smitteøkning ved oppfølging 
hjemmefra

• Pasient opplevde god oppfølging og 
ivaretagelse 

• Oppfølgingen klarte å fange opp lav 
oksygenmetning fort og man kunne kontakte 
fastlege for videre behandling på en effektiv 
måte
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Farsund har gode erfaringer rundt bruk av digital 
hjemmeoppfølging for covid-19 pasienter

Pasienthistorikk

• Pasient 45 år som ikke har underliggende 
sykdommer

• Påvist Covid-19 og ble koblet opp på digital 
hjemmeoppfølging under isolasjon

Det kom tydelig frem at pasienten opplevde 
det som betryggende å få mulighet til å stille 
spørsmål når han var i isolasjon 

TMS sykepleier i Farsund

Gevinster

• Redusert smitteøkning ved oppfølging 
hjemmefra

• Redusert behov for å måtte oppsøke fastlege 
eller ta imot besøk fra fastlege

• Oppfølgingen fremstod som betryggende i en 
tid preget av mange spørsmål og ensomhet
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Farsund har gode erfaringer rundt bruk av digital 
hjemmeoppfølging for covid-19 pasienter

Pasienthistorikk

• Pasient 62 år med høyt blodtrykk
• Påvist Covid-19 og ble etter oppfordring fra 

pårørende koblet opp på digial 
hjemmeoppfølging mot slutten av 
sykdomsforløpet

Her var det tydelig at pasient ble roligere ved 
oppfølging hjemmefra. I tillegg var det en stor 
gevinst at pasienten sine pårørende ble 
betrygget TMS sykepleier i Farsund

Gevinster

• Redusert smitteøkning ved oppfølging 
hjemmefra

• Økt trygghet for pasient som ble roligere
• Skapte økt trygghet for pårørende 
• Fikk fanget opp at pasienten har behov for 

videre oppfølging etter friskmeldeles fra covid-
19


