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Agenda
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12:00 - 12:10 Intro senterledelsen

12:10 - 12:25 Mage-tarm-skolen

12:25 - 12:40 CheckWare

12:40 - 12:55 eMeistring Bergen

12:55 - 13:10 YouWell

13:10 - 13:20 Pause

13:20 - 13:35 eMestring Vestfold

13:35 - 13:50 Changetech

13:50 - 14:05 eMestring Nidaros

14:05 - 14:20 Helse i Hardanger

14:20 - 14:30 Oppsummering



Info fra senterledelsen

- Ny versjon senterhåndbok

- Neste samling: Torsdag 17. juni. Tema: Brukerinvolvering

- Datoer for samlinger til høsten: 2. sep (fysisk)., 21. okt., 2. des. (fysisk)

- NORSRII 23. september, www.norsrii.no

- KPI’er
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http://www.norsrii.no/


Mage-tarmskolen 
Tverrfaglig internettveiledet behandling ved IBS

Birgitte Berentsen
Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus



Irritabel tarmsyndrom = forstyrrelser i hjerne-tarm aksen 

Image made using Biorender. 

Magesmerter relatert til endring i 

avføringsmønster.

• IBS-C - Forstoppelse

• IBS-D - Diaré

• IBS-M - Vekslende forstoppelse og 

diaré

• IBS-U - Ikke klassifisert

Hasteavføring

Ufullstendig avføring

Slim i avføringen

Luftplager eller følelse av oppblåsthet



Irritabel tarmsyndrom = forstyrrelser i hjerne-tarm aksen 

Vagus nerven

Image made using Biorender. 

Magesmerter relatert til endring i 

avføringsmønster.

• IBS-C - Forstoppelse

• IBS-D - Diaré

• IBS-M - Vekslende forstoppelse og 

diaré

• IBS-U - Ikke klassifisert

Hasteavføring

Ufullstendig avføring

Slim i avføringen

Luftplager eller følelse av oppblåsthet



www.helse-bergen.no/nkfm

Synne Ystad
NKFM Klinisk 

ernæringsfysiolog

Kostveiledning ved KEF

Prof. Trygve Hausken
Gastroenterolog

ovl. Medisinsk avd

Sykdom og behandling

Livsmestring

Tor Jacob Moe
PsykiaterEirik Østvold

Fysioterapeut

Fysioterapeutisk betraktning
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SUM    
6-8

1 dag 1 uke 1-2 dag 1 dag 2 uker
2 - 4 
uker

LOGG 
INN

Intro modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5

•Henvisning 
fra fastlegen

•Ingen 
rødflagg 
symptomer

•Pålogging 
BANK-ID •IBS-SSS

•HAD

•SR-NDI

•EPQ-N-12

•ROMA-III

•NKFMs

•SF-36

•Samtykke-
skjema

LEGE

•Intro-film 
ved Trygve

•Hvordan 
fungerer GI?

•Hva er IBS?

RÅD

•Livsstilsråd

•Kostråd 

•Intro-film 
velkommen 
til hele 
programmet

PSYK

•Intro-film 
ved Jørn

•Uro og 
symptomer

•Oppmerk -
somhets
trening

•Eksponering

KEF

•Intro-film 
ved Synne

•lavFODMAP

•Kost -
registrering

FYSIO

•Intro-film 
ved Eirik

•Anspenthet
og
muskelplage

•Puste –
øvelser

•Praktiske 
øvelser

- Føre 
kostdagbok

- lavFODMAP-
diett og 
reintroduksjon

Puste –
øvelser

Trening

fokus: livsstil 
og endring

Lære om GI-T

Lære om IBS

- Fylle ut 
skjema 

- Samtykke 

Oppmerks-
omt nærvær

Eksponering
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https://www.youtube.com/watch?v=wlga--7j2Kc&feature=youtu.be



MODUL 1: KROPPEN OG MAGE-TARMSYSTEMET MED LEGE
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MODUL 1: KROPPEN OG MAGE-TARMSYSTEMET MED LEGE



https://www.youtube.com/watch?v=wlga--7j2Kc&feature=youtu.be

MODUL 1: KROPPEN OG MAGE-TARMSYSTEMET MED LEGE



MOBIL (Pasient)

Topp Bunn

MODUL 1: KROPPEN OG MAGE-TARMSYSTEMET MED LEGE



https://www.youtube.com/watch?v=wlga--7j2Kc&feature=youtu.be

MODUL 2: KROPPENSHOLDNING OG PUSTETEKNIKK MED FYSIOTERAPEUT



https://www.youtube.com/watch?v=wlga--7j2Kc&feature=youtu.be

MODUL 3: GENERELLE LIVSSTILSRÅD



https://www.youtube.com/watch?v=wlga--7j2Kc&feature=youtu.be

MODUL 4: LIVSMESTRING



https://www.youtube.com/watch?v=wlga--7j2Kc&feature=youtu.be

MODUL 4: LIVSMESTRING

Oppmerksomhetsfellen
- Tanker og følelser
- Atferd og symptomer

Ferdighetstrening: Mindfullness

Atferdsendring: Eksponering
- Eksponeringstips
- Eksponeringsplaner 

- Etablering av 
toalettrutiner ved løst 
avføring eller hard 
mage og oppblåsthet



https://www.youtube.com/watch?v=wlga--7j2Kc&feature=youtu.be

MODUL 4: LAVFODMAP KOSTHOLD MED KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG
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Superbruker



Dashboard 1
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SAMLING FORHELSE

onsdag 26.mai

Tori Almaas, innovasjonsrådgiver



INTRODUKSJON

Verktøy for å forenkle programbasert(modul-) behandling

• lage program

• følge progresjon

• ettergå arbeid og styre innhold

Utvikling i forbindelse med Intromat

Dette er IKKE en demo, men innblikk i pågående utvikling

Bildene er ikke oversatt til engelsk

Tar utgangspunkt i eksisterende innhold fra eMeistring



PROGRAMDESIGNER
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PASIENTPORTAL























BEHANDLERPORTAL















www.checkware.com

Takk for meg!

Tori Almaas

tori.almaas@checkware.com

tlf. 92081773

mailto:tori.almaas@checkware.com


Gunn Elise Sætre 
Faglig ansvarlig for eMeistring i Helse Bergen

Kristin Hogstad Bruvik 
Prosjektleder for oppstart av eMeistring i Helse Vest



15% av polikliniske behandlingsserier i psykisk helsevern er 

veiledet internettbehandling innen 2025

Mål



WP2: Kostnad-nytte 

- er behandlingen kostnadseffektive 

- på hvilken måte kan ulike organisatoriske forhold kan influere på 

kostnadseffektivitet og ikke minst understøtte (eller hindre) en vellykket 

implementering i helsetjenesten.

WP4: Implementering 

- skal undersøke hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering 

av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten og 

undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier.



Kort om bakgrunn

• 2008: Startet forskningsprosjekt i Helse Vest

• 2012: Startet som prosjekt i Helse Bergen

• 2013: Første pasient april

• 2016: Refusjon

• 2017: Egen seksjon

• 2019: Godkjenning av veiledet internettbehandling i 
Beslutningsforum

• 2019: Takst for veiledet internettbehandling

• 2020: Oppstart i Helse Vest 



Klinikk og forskning Ca 80% av pasientene våre sier ja til å 
være med i forskning



Opplever pasientene bedring? 
Resultater (N = 398)

Angst

• Store effekter på primære 
angstsymptomer

• Store og moderate effekter på 
sekundære angst- og 
depresjonssymptomer 

• 66,2% (sosial angst) og 69,9% (panikk) 
rapporterer signifikant bedring

• Bedringen holder seg 6 måneder etter 
behandlingen

Depresjon

• Store effekter på primære 
depresjonssymptomer

• Store og moderate effekter på 
sekundære depresjon- og 
angstsymptomer

• 48% rapporterer signifikant bedring

• Bedringen holder seg 6 måneder etter 
behandlingen



Metodevurdering veiledet 
internettbehandling

«Terapeutveiledet internettbehandling 
ved psykiske lidelser kan tas i bruk når 
det er hensiktsmessig.»



Pasientflyt i eMeistring

Henvisning
(50 %)

Direkte kontakt
(50 %)

Vurderingssamtale

Diagnose

Veiledet
internett-

behandling

Avslutningssamtale

Behov videre?

14 uker
Sikker pålogging (Bank ID)

Lese, reflektere, drøfte med behandler, planlegge og 
utføre atferdsendringer

Ukentlig oppfølging av terapeut
Ukentlig symptomkartlegging

Ukentlig kartlegging av suicidtanker
Sosial angst, panikklidelse, mild og moderat

depresjon

ASYNKRON 
BEHANDLING



ØKT 
EFFEKTIVITET



- PROGRESS YOURSELF -



Youwell utvikler innovative digitale verktøy og tjenester for 

trening, rehabilitering og behandling av psykiske og somatiske 

lidelser.

Etablert: 2015

Eiere: Sonat AS (67%), VIS AS (23%), DHA Invest AS (4%) og 

nøkkelmedarbeidere (6%)

Forretningsidé: Levere digitale tjenester som setter innbyggere i 

stand til å forbedre sin egen opplevde mentale og somatiske 

helse og livssituasjon



Helse Bergen – INTROMAT
IKT fyrtårn prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd 

(2016-2022)

Helse Fonna

Delvis finansiert av Innovasjon Norge (2018-)

Helse Bergen – Forskningssenter for digitale psykiske 
helsetjenester (ForHelse), 
Finansiert av Norges Forskningsråd (2021-2029)

Helse i Hardanger
Smartere helseløsninger (2019-)



DIGITALE INTERVENSJONER PÅ YOUWELL PLATTFORMEN

• Helse Bergen – INTROMAT – RestDep
• Helse Bergen – INTROMAT  – Gynea
• Helse Bergen – INTROMAT – MinADHD
• Helse Bergen – INTROMAT – UngSpotlight
• Helse Bergen – INTROMAT – CoMestring
• Helse Bergen – INTROMAT – e-Meistring – Depresjon (SAD2.0)

• Helse Fonna – ViMo

PÅBEGYNTE INTERVENSJONER

• R-BUP – SovGodt
• Helse i Hardanger – GLA:D Rygg
• Bergen Kommune – Barn og unge med angst
• Helse Bergen Radiomedico/Gard – Interaktiv medisinsk guide for sjøfolk

IMMG

UngSpotlight



•

•

•

Kostnadene i helsevesenet øker i takt med 
behov for psykisk og somatisk helsehjelp, men 
det er vanskelig å få hjelp i dag når alle 
tjenestene er under stadig mer press.

Utfordringene vi står ovenfor, kan vi ikke 
finansiere oss ut av.

• Aldrende befolkning
• Økning i kroniske sykdommer
• Høyere forventninger til helsevesenet



Skal helsevesenet lykkes med å møte de 
voksende helseutfordringene i samfunnet, må vi 
både mobilisere pasientens egne ressurser og
effektivisere måten vi leverer helsetjenester på.

Gå fra en "reparer-meg-modell" til en
"forebyggingsmodell". Dagens digitale løsninger
støtter opp om den gamle modellen.

De nye digitale løsningene må 
tilpasses denne måten å tenke på.

Vi må gjøre folk i stand til å ta 
ansvar for eget liv og helse 
gjennom rettledning, hjelp til 
selvhjelp og trening. 



Verktøy for digitale intervensjoner, helsetjenester, selvhjelpsverktøy og kartleggingsskjemaer.

– sikker skybasert plattform med åpne APIer for hele verdikjeden

Forskere

spesialister

Terapeuter og veiledere

Hjelpetrengende og pårørende



– sikker skybasert plattform med åpne APIer for hele verdikjeden

Forskere

spesialister

Distribuere programmene

- utvikler digitale helsetjenester

Spesialister – bygg fremtidens helseløsninger



– sikker skybasert plattform med åpne APIer for hele verdikjeden

Forskere

Terapeuter og veiledere

Tildeles og tilpasses hjelpetrengende

- tilgang til helsetjenester, kan tildele og tilpasse disse, og en rekke funksjoner

Terapeuter og veiledere – fra første behandling til friskmelding



– sikker skybasert plattform med åpne APIer for hele verdikjeden

Forskere

Hjelpetrengende og pårørende

Atferdsdata for kontinuerlig 
forbedring og forskning

Sluttbrukere – ditt digitale hjelpemiddel for din helse, tilgjengelig i lommen til enhver tid

- tilgang via app



– sikker skybasert plattform med åpne APIer for hele verdikjeden

Forskere

Frembringer ny innsikt 
og kunnskap

Forskere – få kunnskap både om hvert enkelt tiltak og om hvordan tjenesten kan organiseres bedre

- anonymisert brukerdata, sensorteknologi, analyseverktøy og maskinlæring for predikering



Vesentlig høyere effektivitetsforbedringer når man kombinerer fysiske konsultasjoner med digitale 
intervensjoner:

Mindre symptomer

Opptil 70 % opplever
reduserte symptomer

Behandlingskapasitet

3 ganger økt
behandlingskapasitet

Fornøyde

over 90 % av pasientene
er fornøyde med å

bruke digitale verktøy



Forbedret arbeidsflyt for helsepersonell

• Økt behandlingskapasitet
• Bedre kvalitet og kompetanse
• Kortere feedbacksløyfer
• Mer tid til pasienten
• Bedre ressursbruk
• Reduserte kostnader
• God kommunikasjon og samhandling

Bedre hjelp til pasienter

• Tilgjengelighet
• Kvalitetssikring
• Lavere terskel for å få hjelp
• Fungere forebyggende
• Skape et samhandlingsrom
• Øke motivasjon
• Aktiv pasientrolle på ens egen premisser





Besøksadresse
C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Telefonnummer
(+47) 976 72 914

E-mail adresse
oyvind.grimsgaard@youwell.no



eMestring alkohol 

Arne Repål & Elin Katrine Vestly, Sykehuset i Vestfold



Fra ide til behandlingsprogram  

• Laget på «lesten» til eMestringsprogrammene

• CheckWare plattform 

• Utvikling av programmet fra høsten 2015
- Tekstene skrevet av Arne Repål 

• Arbeidsgruppe i oppstart, gruppen utviklet også poliklinisk gruppebehandling i pasientforløp alkohol
- Behandlere fra poliklinikkene rus og avhengighet og døgnavdeling alkohol
- Kommunepsykolog 
- Jobbet med innspill til innhold 

Første minipilot 2018, - 10 pasienter + fastlege 

- Test av innhold og funksjoner 

Pilot 2020/2021 – 33 pasienter 

- I samarbeid med Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin



eMestring alkohol - introduksjon

https://vimeo.com/313782026


Moduler og tema 

Modul 0: Nettside 

Modul 1: Sammenheng mellom tanker, følelser atferd og alkohol

Modul 2: Hvordan motstå trang til å drikke

Modul 3: Styrke evnen til å motstå trang til alkohol

Modul 4: Alkoholfrie aktiviteter

Modul 5: Alkohol og forholdet til andre

Modul 6: Følelser og alkohol

Modul 7: Alkohol og søvn

Modul 8: Tilbakefallsforebygging

Etter 4 uker, Modul 9/post 1: Oppsummering og avslutning

Etter 6 mnd. – Post 2: Velkommen tilbake

Alkoholforbruk
- Ukentlig målsetting 

- Daglig SMS/registrering



Standardiserte kartlegginger 

eMestring

- Bakgrunn 

- PHQ9 depresjon 

- GAD7 generalisert 
angstlidelse 

- C-skala Kredibilitet, 
anbefale til en venn?

- Evaluering 

eMestring alkohol 

- AUDIT, Alcohol Use Disorders 
Identification Test

- SCL10-R - Symptom Checklist 10-R

- DTCQ - Drug-Taking Confidence 
Questionnaire - Alcohol

- EQ-5D-5L (European Quality of 
Life Five Dimension Five Level 
Scale)

eMestring alkohol 

- Min målsetting  

- Mitt drikkemønster

- Angi planlagt forbruk

- Mitt forbruk

- Mine aktiviteter 

- Når får jeg lyst til å drikke 

- Plan for 
tilbakefallsforebygging 



Forskning, samarbeid med Helse Bergen, 
- Avdeling for rusmedisin

Terapeutveiledet internettbehandling ved risikofylt alkoholbruk. 

En feasibility studie

1. Er terapeutveiledet internettbehandling ved risikofylt og skadelig alkoholbruk 
gjennomførbart for selvhenviste personer/pasienter, og egner prosjektet seg 
for en større studie?

2. Hvilke faktorer bidrar/ bidrar ikke til gjennomførbarhet av behandling?

3. Kan intervensjonen hjelpe personer med å endre risikofylte drikkevaner på et 
tidlig tidspunkt, før det utvikler seg til mer alvorlige problemer?

4. Hvordan opplever deltakerne intervensjonen?



Formål med studien er å se om pasientene gjennomfører modulene 
og om pasientene opplever effekt

• Måles i antall moduler 

• Redusert alkoholbruk 

Knyttes til endret drikkemønster/mål, antall moduler gjennomført + 
GAD7, PHQ9 og SCL-10R

De som har faller ut, pasienter som ikke har effekt/skårer som 
dårligere, tilbys ansikt-ansikt-terapi i ruspoliklinikkene.  



Erfaringer 

Påmelding til studien via mail

 Lokalavis laget oppslag av sykehusets nettside

 Facebook og Instagram 

Programmet traff mange! 

- rask rekruttering 



Over 70 meldte seg interessert i studien. 

33 pasienter har gjennomført kartlegging med behandler 
og har fått tilgang til programmet. 

Program Venteliste 

Over 50 år 22 5

Under 50 år 11 9

Sum 33 14

Aldersfordeling 

Screening 30 Kvinner

23 Menn

Inkludert 16 Kvinner 

17 Menn

Kjønnsfordeling 

Tilbys som utprøvende 
behandling ved 

Sykehuset i Vestfold



AUDIT skår oppstart 
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Evaluering av eMestring alkohol, (n=29)
Hvor fornøyd er du med behandlingen?
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Ikke fornøyd Mest misfornøyd Litt fornøyd Hovedsak fornøyd Fornøyd Svært fornøyd
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Evaluering, (n=28)
Hvor godt synes du behandlingen passet til dine problemer? 
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Helt feilaktig
behandling

Hovedsakelig
feilaktig behandling

Noe feilaktig
behandling

Noe riktig
behandling

Hovedsakelig riktig
behandling

Helt riktig
behandling
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Oppsummering pasienter  

• AUDIT skår går ned for de fleste

- AUDIT-C 

• Nådd målsetting = Ja

• Bedret helse = Ja

• Tilfredshet med programmet = Ja 



Les mer om programmet 

eMestring alkohol - Sykehuset i Vestfold (siv.no)

Takk for oss!

https://www.siv.no/emestring/emestring-alkohol




“The war in your brain”. Video 60sec.



More and more people want to improve their lifestyle habits



And there’s is no lack of new technology



But still most people fail WHY?



Because the brain doesn’t want you to change



It launches a series of psychological processes to stop you



Modern psychology has developed effective techniques 

that can win over these processes



We use them to develop more effective programs for lifestyle change



The                    differenceBIG
Different narrative content every session

User alliance create high compliance

Intelligent monitoring that prevent relapse

100% evidence based

User studies show satisfied users

7 randomized controlled trials show good effect



A white paper on the scientific background 

and psychological basis for Easychange

Open in your browser

https://changetechstorage.blob.core.windows.net/cwpdocumentcontainer/413D05AA-9A9A-4B08-9866-3EA5F6406770.pdf


The effects of Easychange are documented in 7 published RCTs and 20 user studies



Randomized controlled trials (RCTs)

Program Documented effect Published in

Stop smoking 21% smokefree after 12 months Addiction and Cochrane

Drink Less 20% average reduction 6 months Addiction and Cochrane

Less Stress 30-40% stress level red. 3 months Journal of medical int. research

Feel better Significant improvement of mood Journal of pos. psychology

Lose weigh Proves to be good support Persuasive Psychology

Live better 

with HIV Sign. improvements of life quality Aids Care

Prevent birth

Depression 25% reduction on EPDS scale Psychological Medicine 

(Publisher: Cambridge University) 



The Easychange Programme suites. Video 60sec. 



Full Stop Smoking cessation (RCT) 

Balance Reduce alcohol (RCT) 

Lose weight Change eating habits (RCT)

Less worries Prevent depression

Get healthier Prevent diabetes and cardiac diseases

Feel better Positive psychology

Get started Be more active to prevent lifestyle diseases

Less stress Stress reduction (RCT)

Better days Generic program for chronic diseases (RCT) 

Focus Live better with ADHD (adults)

Scope Parents of children with ADHD

Avanti Live better with HIV (RCT)

Spirit Live better with MS

Spirit jr. Children of parents with MS 

Ease Live better with RA

Freestyle Live better with diabetes

Invivo Live better with prostate cancer

Better parenting Parenting 1-12 yrs

Mamma Mia Prevent post partum depression (RCT)

Less quarrels Couples therapy

Better sleep Sleep therapy

Happy retirement Prevent depression increased wellbeing

Prevention

Live better with 

a chronic disease

Family 

Easychange program range







Senter for eTerapi v/ Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt. 

v/ seksjonssjef og psykologspesialist Liv S. Engvik 

26.05.21



Agenda

• Når ble tjenesten/produktet tatt i bruk? 

• Er det gjort systematisk evaluering? I så fall: Hva viser disse?

• Screenshots/video/demo 

• Andre ting dere vil legge til?
• DigiStart: et digitalt og videobasert ventelistetilbud til pasienter i PH

Første kontakt 2016, første pasient mai 2018. Første pasient egen installasjon 21.05.21. 

Seksjon for eMeistring, Helse Bergen har eget prosjekt. SFI`et. Godkjent REK søknad 
Nidaros på implementering av eMeistring ved Nidaros DPS.   



Screenshots/video/demo 



Hvordan ser behandlingene ut for pasienten? 





Eksempel på 
hjemmeoppgave som 
pasienten skal levere inn og 
få veiledning på. 



Hvordan ser terapeutverktøyet ut?  



Flagg

Flagg varsles umiddelbart til 
behandler på e-post.

Det er synlig fra de fleste sider 
når innlogget, markert med rød 
bakgrunn og antall



Hvordan ser terapeutverktøyet ut?  



Virtuelt terapirom

• Asynkron

• Ikke chat



- Et digitalt videobasert og individuelt tilpasset e-opplæringstiltak for 
pasienter på venteliste i psykisk helsevern. 

DigiStart



Henvisning Vurdert rett 
til helsehjelp

VENTETID

Første møte 
med behandler

- Et digitalt videobasert og individuelt tilpasset e-opplæringstiltak 
for pasienter på venteliste i psykisk helsevern

Generisk videobasert opplæring

Individuelt tilpasset 

eMestring veiledet internettbehandling 

Helseplattformen: HelsaMi



Klinisk innhold

• Hva skjer i første time?

• Hva kan jeg gjøre selv i ventetiden?

• Bevisstgjøring av eget bidrag i terapi 

• Opplæring om ulike behandlingsformer- økt informert samvalg
• Orientere pas. i målgruppen om eMeistring, funsjonalitet hvor de kan gi beskjed om ønsker å 

starte med eMeistring i det som ellers ville vært ventetid til annen behandling. 

• Informasjon om førstelinjetjenesten, brukerorganisasjoner, selvhjelpsgrupper. 



Prosjekt utvikling smartere helseløsninger 
PUSH



INFORMASJON MOTIVASJON OPPFØLGING DATAINNSAMLING



• Klinikere etterspør bedre 
oppfølgingsverktøy av 
pasienter i 
rehabilitering/endring

• Pasienter ønsker bedre
oppfølging.

Bakgrunnsinformasjon
Datainnsamling

Aktivitetskalender
Kommunikasjon

Monitorering av effekt

Nytte

page 3

Individuelt 
Bedre innsikt i egen helse

Samfunnsmessig 
Ressursbesparende

Generisk for helsepersonell innen 
rehabilitering, endring av helseplager



HiH

12 mnd

HiH



Brukerflate

• Introduksjonsvideo
• Målsetting
• Spørreskjema
• Læringsmoduler 
• Aktivitetskalender
• Progresjon
• Kommunikasjon

Innkalling 
forundersøkelse

https://www.figma.com/proto/lFVBtittWNZBUp9nmu1nk7/Helse-I-hardangar?page-id=87%3A0&node-id=1962%3A177&viewport=-225%2C839%2C0.22601920366287231&scaling=min-zoom


Introduksjon

Videolink: https://vimeo.com/533297426/2fca64991c

https://vimeo.com/533297426/2fca64991c
https://vimeo.com/533297426/2fca64991c








Aktivitets-
kalender
• Helårskalender
• Ukes kalender 5 dager



Kontakt

• E-konsaultasjon
• Kontaktperson HiH
• Treningsterapeut 

(Primærhelsetjenesten)

• Link til 
https://helseihardanger.no

Hvordan går det med treningen 
Hans Inge Hansen

Hei! Det går bare bra, Jeg liker god 
Appen deres!!! 

https://helseihardanger.no/


Fordeler: 

• Generisk oppfølgingsverktøy for pasienter med ulike 
helseplager

• Muliggjør målrettet oppfølging - ressursbesparende 

• Øker pasientens egen forståelse
• Skreddersys med klinikers behov

• Gir pasienten ett inntrykk av oppføling og 
motiverer/stimulerer til videre gjennomføring og endring i 
hverdagen


