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Telma-Psykisk helse
• Målgruppe
• Inklusjons- og eksklusjonskriterier
• Tjenesteforløpet:
• Saksgang ved søknad
• Tjenestedesign
• Innholdet i tjenesten

• Status idag

Målgruppe:
• mennesker med lette til moderate angst- og depresjonsplager,
• samt mennesker i et rehabiliteringsforløp-fortrinnsvis etter
rusbehandling

Inklusjonskriterier
• Personen har symptomer på lett til moderat depresjon og angst og/eller er i et
rehabiliteringsforløp eksempelvis etter rusbehandling/soningsopphold.
• Personer som lider av andre kroniske diagnoser og sykdommer der symptomer på lett til moderat
depresjon og angst inngår som en komorbid tilstand.
• Personen er motivert for og har et ønske om å prøve ut tjenesten avstandsoppfølging.
• Personen må ha ønske om og være motivert for å aktivt arbeide med egen bedringsprosess i
samarbeid med oppfølger
• Personen er klar og orientert
• Personen kan betjene enkel teknologi (eksempelvis mobiltelefon)
• Personen har 3G/4G dekning hjemme (sjekk http://www.finnsenderen.no/finnsender )
• Personen har behov for opplæring/rehabilitering, behandling eller hjemmetjeneste ved
avstandsoppfølging
• Telemedisin utløser en sannsynlig gevinst for personen og/eller helsetjeneste på kort eller lang
sikt.

Eksklusjonskriterier
• Personen er ikke motivert for å motta tjenesten avstandsoppfølging
• Personer der det er tydelig at avstandsoppfølging ikke er tilstrekkelig, f.eks. for pasienter med
alvorlige psykiske lidelser, utfordrende sosiale forhold og medikament- eller alkoholmisbruk.
• Personen har en form for kognitiv svikt som gir utfordringer for oppfølgingen
• Personen ønsker ikke å skrive under på skriftlig samtykke til å delta i forskningsprosjektet

• Personen klarer ikke å bruke det telemedisinske utstyret etter grundig opplæring
• Personen har ikke 3G/4G dekning hjemme
• Personen bor i en kommune som ikke har samarbeidsavtale med TELMA.

Saksgang ved søknad:
PLO til TMS kommune:
«saksbehandling»

Søknad/plo

Sak fordeles på
saksbehandler

kristiansand.kommune.no

Inklusjon
Vurdering og
vedtak

Informasjonsinnhenting/hj
emmebesøk

-

Generelle inklusjons/eksklusjonskriterier

-

IPLOS

-

sørger for muntlig
samtykke til å delta i
forskningsprosjekt før
tjeneste innvilges.

Innvilget
-Telemed (helsehjelp)
- Telemedf (Forebygging)
-

Tjenesten gis som rettighet
eller som forebygging

-

Hvis rettighet: journalfør hva
bruker hadde fått av annen
helsetjeneste hvis ikke telemed.
( tjeneste, tid og besøk)

-

Ved evt avslag skrives avslag på
tjenesten

Opprette tjeneste i
journalsystem
-

To ulike tjenester for
lettere å kunne telle
( forskning og
kommunens
egeninteresse)

-

Kristiansand
kommune har valgt å
angi tjenesten som
30 min, 0 besøk
(foreløpig)

E-post til TMS om
oppstart
- Plo til fastlege om
innvilget tjeneste

Tjenestedesign
• Før oppstart av oppfølging vurderes søknad av forvaltning
Kontaktpersons/


Ny bruker
•TMS mottar
informasjon fra
forvaltning

Bestille nettbrett
•TMS bestiller nettbrett
med levering til avtalt
adresse i
hjemkommune
•Bestilles fra Siemens
(egen innlogging)

OpenTeleHealth
•TMS registrer bruker i
OTH, legger inn
personalia
•Tildeler
«pasientgruppe»
psykisk helse

oppfølgers
oppgaver

Forskning

Fagsystem

•Motta nettbrett (per
•Oppfølger spør aktuelle •Oppfølger kontroller
post)
brukere om intervju fra brukerens personalia
UiA
•Få brukernavn og
•IPLOS registrerer
passord til brukeren fra •Brukeren skal fylle ut
•Dokumenter
TMS (per tlf)
spørreskjema fra UiA
ved oppstart, etter 6
•Avtale testoppringning
uker , 12 uker.
•Opplæring med
pasienten
•Levere
informasjonsbrosjyre
og bruksanvisninger
•Få signatur på
samtykke
•Få signatur på skjema
for utlån
•Gjennomgå sjekkliste
for opplæring

Fastlege
•Oppfølger sender emelding til pasientens
fastlege med
informasjon om
oppstart av
telemedisinsk tjeneste



Forløp Telma-psykisk helse
INNHOLD I
OPPFØLGING

-

Kartleggingssamtale
med pasienten
- Kartleggingsskjema
«Hva er viktig for deg»

Plan for oppfølging
•- Setter opp mål/delmål og
setter opp en plan for
videre oppfølging
•- Individuell oppfølging ut
ifra brukerens behov

-

Oppfølgingssamtaler

Fortløpende evaluering

Evaluering etter 6 uker

Evaluering etter 12 uker

Ved videre oppfølging

Evaluering ved
avsluttning

Kartleggingsskjema «Hva er viktig
for deg?»

Kartleggingsskjema «Hva er viktig
for deg?»

Kartleggingsskjema «Hva er viktig for
deg?»

Forløp Telma-psykisk helse
Oppfølgingsforløp
-

Kartleggingssamtale
med pasienten
- Kartleggingsskjema
«Hva er viktig for deg»

INNHOLD I
OPPFØLGING

Plan for oppfølging
•- Setter opp mål/delmål
og setter opp en plan for
videre oppfølging
•- Individuell oppfølging
ut ifra brukerens behov

Oppfølgingssamtaler

Evaluering etter 6
uker

- ALLE
-Videosamtaler
- FIT
- Kontakt via meldinger

Andre verktøy i
Telma-psykisk helse:
Selvhjelpsverktøy
- iFightDepression
- Lenker til
selvhjelpvideoer på
nhi.no
Kliniske
måleverktøy
- Depresjon/PHQ-9 og
angst/GAD-7
- Individuell avtale om
innsending av
spørreskjema og ønske
om kontakt
Egenbehandlingsplan
- Utarbeide en plan ut
ifra erfaringer bruker
gjør seg i sin
bedringsprosess

-

Fortløpende
evaluering

Kliniske måleskjema

Evaluering etter 12
uker

Ved videre
oppfølging

Evaluering ved
avsluttning

Videosamtaler og meldinger
• Oppfølgingssamtaler i form av videosamtaler, bruk av FIT i samtalene
• Meldinger: Nettbrettet har en sikker meldingsfunksjon der brukeren
og oppfølgeren kan kommunisere med hverandre
(Det jobbes også med løsning for flerpartsamtaler)

Selvhjelpsverktøy
• iFightDepression
• Legges også inn lenker i nettbrettet til enkle selvhjelpsvideoer fra
nhi.no:
- Sosial angst
- Panikkangst
- Kortvarige søvnvansker
- Langvarige søvnvansker
- Depresjon

Kliniske måleskjema
Følgende spørreskjema er lagt inn på nettbrettet:
• Symptomer på depresjon, PHQ-9
• Symptomer på angst, GAD-7

• Et verktøy; sier noe om symptomtrykk/endringer i symptombildet
• Brukeren kan velge å sende videre svarene til oppfølgeren sin og samtidig si
«ja» til om han/hun ønsker at oppfølgeren skal ta kontakt.
• Resultatet av innsendte svar fra brukeren vises i oppfølgerens system, som
en «grønn», «gul», «rød» eller «blå» alarm.
• Individuell avtale om innsending av spørreskjema og ønske om kontakt

«Egenbehandlingsplan»
• I samarbeid med brukeren utarbeides det en individuell plan ut ifra
erfaringer man gjør seg underveis i bedringsprosessen.
• Innholdet kan være:
• Hva er det som har gitt bedring for meg
• Faresignaler/forebygge psykisk uhelse
• Hva kan jeg gjøre ved økende tegn på psykisk uhelse;
hva kan jeg gjøre selv, hvem kan jeg ta kontakt med

• Planen revideres fortløpende.
• Planen kan være nyttig for brukeren å ta med seg videre etter endt
oppfølging.

Forløp Telma-psykisk helse
Oppfølgingsforløp
-

Kartleggingssamtale
med pasienten
- Kartleggingsskjema
«Hva er viktig for deg»

INNHOLD I
OPPFØLGING
Plan for oppfølging
•- Setter opp mål/delmål
og setter opp en plan for
videre oppfølging
•- Individuell oppfølging
ut ifra brukerens behov

Oppfølgingssamtaler
- ALLE
-Videosamtaler
- FIT
- Kontakt via meldinger

Andre verktøy i
Telma-psykisk helse:
Selvhjelpsverktøy
- iFightDepression
- Lenker til
selvhjelpsmoduler på
nhi.no

Kliniske
måleverktøy
- Depresjon/PHQ-9 og
angst/GAD-7
- Individuell avtale om
innsending av
spørreskjema og ønske
om kontakt
Egenbehandlingsplan
- Utarbeide en plan ut
ifra erfaringer bruker
gjør seg i sin
bedringsprosess

-

Fortløpende
evaluering

Evaluering etter 6
uker
•Be bruker fylle ut
spørreskjema UiA på
nettbrettet
•Evalueringssamtale
•Sende evalueringsnotat
til fastlege

Kliniske måleskjema

Evaluering etter 12
uker
•Be bruker fylle ut
spørreskjema UiA på
nettbrettet
•Evalueringssamtale
•Sende evalueringsnotat
til fastlege
•Vurdere behov for
videre oppfølging

Ved videre
oppfølging

Evaluering ved
avsluttning
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Andre verktøy i
Telma-psykisk helse:
Selvhjelpsverktøy
- iFightDepression
- Lenker til
selvhjelpsmoduler på
nhi.no

Kliniske
måleverktøy
- Depresjon/PHQ-9 og
angst/GAD-7
- Individuell avtale om
innsending av
spørreskjema og ønske
om kontakt
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- Utarbeide en plan ut
ifra erfaringer bruker
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bedringsprosess
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Fortløpende
evaluering

Evaluering etter 6
uker
•Be bruker fylle ut
spørreskjema UiA på
nettbrettet
•Evalueringssamtale
•Sende evalueringsnotat
til fastlege

Kliniske måleskjema

Evaluering etter 12
uker
•Be bruker fylle ut
spørreskjema UiA på
nettbrettet
•Evalueringssamtale
•Sende evalueringsnotat
til fastlege
•Vurdere behov for
videre oppfølging

Ved videre
oppfølging
•Evaluering hver 3.mnd
•Sende evalueringsnotat
til fastlege
•Skrive evalueringsnotat
til forvaltning med
spørsmål om å fortsette
tjenesten (utover 3mnd)

Evaluering ved
avsluttning
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Telma-psykisk helse:
Selvhjelpsverktøy
- iFightDepression
- Lenker til
selvhjelpsmoduler på
nhi.no

Kliniske
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Evaluering etter 6
uker
•Be bruker fylle ut
spørreskjema UiA på
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Evaluering etter 12
uker
•Be bruker fylle ut
spørreskjema UiA på
nettbrettet
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•Vurdere behov for
videre oppfølging

Ved videre
oppfølging
•Evaluering hver 3.mnd
•Sende evalueringsnotat
til fastlege
•Skrive evalueringsnotat
til forvaltning med
spørsmål om å fortsette
tjenesten (utover 3mnd)

Evaluering ved
avsluttning
•Be bruker fylle ut
spørreskjema UiA på
nettbrettet
•Evalueringssamtale
•Sende evalueringsnotat
til fastlege

Ved avsluttet tjeneste
Innlevere nettbrett
•Be bruker levere inn
nettbrettet til oppfølger
•Kontaktperson i den aktuelle
samarbeidskommune, får
tilsendt ferdig frankert lapp
og strips som skal festes til
kofferten fra TMS, og sender
nettbrettet i retur per post
til Siemens

Dokumentasjon
•Fyll ut IPLOS
•Sende evalueringsnotat
fastlege

Avslutte tjenesten
•EPJ

Status i dag for Telma-psykisk helse
• Teste ut Telma-psykisk helse med noen få brukere fra TMSKristiansand og TMS-Farsund
• I løpet av mai vil tjenesten være klar for at oppfølgere i ulike
kommuner kan ta i bruk teknologien og tjenesten Telma-psykisk
helse.

Kontaktinformasjon
Hjemmeside: http://www.telma.no/
Kontaktinformasjon:
Prosjektleder:
Terje Grimstad: terje.grimstad@karde.no
Ass. prosjektleder:
Gro Anita Grelland: gro.anita.grelland@kristiansand.kommune.no
Arbeidspakkeleder pasientforløp og tjenestedesign;
Camilla Gabrielsen: camilla.gabrielsen@farsund.kommune.no
Arbeidspakkeleder teknisk;

Vinh H. Nguyen: vinh.h.nguyen@kristiansand.kommune.no
Arbeidspakkeleder forskning;
Carl Erik Moe: carl.e.moe@uia.no
TMS Kr.sand post.telemedisinsk.sentral@kristiansand.kommune.no tlf: 904 78 062
TMS Arendal Post.telemedisinsk.sentral@arendal.kommune.no tlf: 90 25 03 31
TMS Farsund telemedisinsk.sentral@farsund.kommune.no tlf: 947 93 746

