Bli med på å utvikle
morgendagens
helsetjeneste!

Nasjonalt program for velferdsteknologi tester
ut en ny helsetjeneste - medisinsk avstandsoppfølging - sammen med blant annet din
kommune. Pasienter som tidligere har prøvd
avstandsoppfølging, har sagt at de opplevde
økt trygghet og følelse av bedre kontroll over
egen helse.
Avstandsoppfølging er teknologi som

skal følges opp, hva du selv kan gjøre

gjør at du kan følges opp hjemme av

og hva som skjer hvis helsen din endrer

helse- og omsorgstjenesten. Etter avtale

seg. Veiledning av helsepersonell gis

skal du gjøre målinger og svare på enkle

underveis. Hensikten er at du skal føle

spørsmål om helsetilstanden din via

deg trygg, forebygge tegn til forverring

et nettbrett. Lever du med en eller flere

og få rask hjelp om du trenger det.

kroniske sykdommer som kols, diabetes,
hjertesykdom, kreft eller psykiske plager,

Du får opplæring i bruk av nettbrett.

og har behov for tett oppfølging fra helsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med
i utprøvingen.

Hva skjer hvis du
samtykker til å delta?

Målet er å se om avstandsoppfølging

For at vi skal få mer kunnskap om

kan bidra til bedre helse, bedre oppfølging

hvordan dette virker, vil halvparten

og bruk av færre helsetjenestester. Dette

av de som deltar få prøve ut avstands-

trenger vi din hjelp til!

oppfølging. Den andre halvparten vil
utgjøre kontrollgruppen. Utvelgelsen

Hva er avstandsoppfølging?

gjøres ved loddtrekning. Alle blir bedt
om å svare på spørsmål om sin helse

Avstandsoppfølgingen foregår i sam

underveis, så forskerne kan sammenligne

arbeid mellom deg, fastlegen, helse-

resultatene i de to gruppene. Det koster

og omsorgstjenesten i kommunen og

ikke noe å være med i utprøvingen, utover

spesialisthelsetjenesten. Det blir utarbeidet

egenandelen du vanligvis betaler hos

en plan som skal beskrive hvordan du

fastlegen inntil du eventuelt får frikort.

Hva innebærer det å være
i kontrollgruppen?
Hvis du kommer i kontrollgruppen blir du

Begge grupper følges av forskere og er

fulgt opp av fastlegen og helsetjenesten

like viktige for å utvikle nye helsetjenester.

på vanlig måte, og fyller ut et spørre
skjema inntil fire ganger over 18 måneder.

Tusen takk til deg som deltar!

Ønsker du å delta?
Kontakt Helsehjelpa, tlf: 947 47 202
e-post: avstandsoppfolging@bodo.kommune.no
Du kan også si ifra til fastlegen din.

