
Presentasjon til prosjektgruppemøte SFI

Janiche Buanes Heltne

25.02.2021



Målgruppe:

Mennesker med 

langvarige lidelser 

som ønsker endring

Elektronisk når det er mulig og ansikt-ansikt når det er nødvendig

Vår metode:

• Behandling i tråd med nasjonale 

retningslinjer

• Konsentrert behandling

• Moderne teknologi

• Individualisert og gruppebasert

• Tverrfaglig og engasjert

• Egeninnsats

Grundig forundersøkelse
Tverrfaglig

måneders
interaktiv digital oppfølging

5

12 For informasjon og 
henvisningsskjema:
www.helseihardanger.no

1-2 måneders digital forberedelse

5
dagers opphold i Hardanger

Helse i Hardanger AS





«Erfaringer fra Vestfold med eMestring» 
& 

«Regionalt prosjekt for innføring av eMestring 
i Helse Sør-Øst» 

WP4 Implementering 

Sykehuset i Vestfold, Arne Repål og Elin Katrine Vestly



Implementeringsmål & oppstart aktiviteter

• Opplæring av terapeuter og 
oppstart eMeistring som del av 
behandlingstilbud Vestfold

• Kortere ventetider

• Lettere tilgang til behandling

• Øke generell 
behandlingskapasitet

• Sikre stabil kvalitet på 
behandlingstilbud 

• Forankring i fagråd og 
ledergruppe

• Oppstart prøveprosjekt med 
opplæring terapeuter

• Rekruttering pasienter og 
informasjon eksternt og internt

• Vedtak om del av standard 
behandling



Utfordringer 

• Holdninger

• Stabilitet terapeuter

• Takster

• Sider ved organisering



Implementeringsmål 

Prosjektets overordnede målsetting: 

Helse Sør-Øst RHF ønsker å legge til rette for at veiledet 
internettbehandling (eMestring) skal bli tilgjengelig i hele regionen 
innen 2021.

Effektmål

Formålet med prosjektet er å etablere, innføre og videreutvikle 
eMestring i Helse Sør Øst, slik at det inngår som en del av et tilbud til 
pasientene, ofte som første og laveste trinn i en trappetrinnsmodell for 
behandling.



Resultatmål

Når prosjektet er gjennomført skal følgende resultater være oppnådd:

eMestring er tatt i bruk og etablert som en del av behandlingstilbudet i hele Helse 
SørØst. 

Løsningen er satt opp og tilpasset regionens behov. 

 Opplæring er planlagt, gjennomført og evaluert for relevante brukere.

Det er opparbeidet kompetanse, kapasitet og erfaringer i regionen for å støtte videre 
utvikling av løsningen.

 Det er etablert relevante avtaler med leverandør.

 Det er etablert teknisk forvaltning av løsningen i Sykehuspartner.

 Det er etablert et godt samarbeid og arbeidsdeling med de andre helseregionene.

 Sluttrapport fra prosjektleder som beskriver prosessen med innføring av eMestring, 
systematiserte erfaringer og brukertilfredshet med behandlingstilbudet. I rapporten skal 
oppsummering av omfanget av utbredelsen av tilbudet i regionen fremgå sammen med 
en plan for videre faglig forvaltning og utvikling av løsningen.



Implementeringsaktiviteter, Tidsplan HSØ

2020 2021

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

M
il

e
p

æ
le

r 
P

ro
sj

e
k

ta
k

ti
v

it
e

te
r 

Planlegging 

prosjektplan 

Etablering av organisasjon

09.12

Prosjektplan  godkjent

Kommunikasjonsplan 

15.12

Prosjektorganisering 

besluttet

Teknologisk & 

funksjonell forvaltning 

besluttet 

13.01

Kommunikasjonsplan

15.02

Inngått avtale teknologi

15.03

RoS gjennomført

Informasjonsrunder HF

Kartlegging 

opplæring

15.04

Kartlagt 

opplæringsbehov

Kommunikasjonsmateriell og -

virkemidler

01.05

Kom. materiell/-virkemidler

15.05

Databaser og infrastruktur

Opplæringsplan ferdig

Etablering av kvalitetsregister eMestring 

Samarbeid med Helse Vest

01.11

Etablert kvalitetsregister

Opplæring

Opplæring gjennomført

Pilot?

Evaluering

15.11

Evaluering ferdig

15.12

Videre 

forvaltning

Sluttrapport 

Plan for videre forvaltning
Testing 

database

Etablere database og 

infrastruktur 
RoS-analyser 

Avklare og beslutte forvaltning og teknologi avtale 

inngåelser 

Utrulling  eMestring alle HF



Hindringer

Mye skal på plass, teknologi, avtaler, RoS-analyser, vurderinger og 
godkjenninger

- Ting tar tid…
- Mange ressurser fra ulike partnere skal jobbe sammen og ha samme 

forståelse for målene

Lokale forankrings prosesser i alle HF
- Noen ønsker dette veldig, andre er litt mer «bakpå»

- Valg av organiseringer eMestring i HF 

 Vi jobber på alle plan og nivåer for å holde fokus og drive prosjektet 
framover  



Ønsker for neste workshop

Konkretisering av hva vi skal bidra med slik at vi kan ta dette videre i 
egen klinikk. 

- Hvem skal involveres? 

- Hva skal de bidra med? 

- Når skal de bidra, vil det lages en tidsplan?


