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• Ressurssenter for hjerterehabilitering

• Digital rehabilitering av lungepasienter 

ved LHL-sykehuset våren 2020

• Prosjekt 2019-2021: Digital oppfølging 

av pasienter i hjerterehabilitering 
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Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

• Regionalt 
Ressurssenter 
for 
helsepersonell 

• Etablerert i 2007

• Jobber ut i fra 
en ytelsesavtale 
med 
Helse Sør-Øst 
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Ressurssenterets oppgaver  

• Nettverksarbeid

• Kurs og seminarvirksomhet

• Fag- og kvalitetsutvikling 

• Rådgivning  

• Skape bevissthet rundt 
hjerterehabilitering som et viktig 
behandlingstilbud.
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Koronapandemi
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LHL-sykehuset 12.03.20: Nedstenging

• 140 pasienter måtte pakke og dra

• Oppringt Digital rehabilitering?

• 20.april: DigiRehab klart til bruk

• Mai – juni 3 ukers digital rehabilitering for lungepasienter
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Forløp  - 3 ukers rehabilitering

Før oppstart

Inntaks-
koordinator:

Pasienter fra 
venteliste 
klargjøres 

Lege
Godkjente

Spl.

Mandag 
inklusjon 

Uke 2:

Spl.  
Oppfølgings-
samtaler

Fysio: 
Oppfølgings-
samtaler

Uke 3

Spl.  

Oppfølgings-
samtaler 

Fysio:

Oppfølgings-
samtaler

Spl. + Fysio

Oppsummerin
gssamtaler

Uke 1: 

Sykepleier + 
fysio-
terapeut

Oppstart-
samtale på 
video med 
sykepleier og 
fysio-
terapeut
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Digital Hands fra Siemens

Pasienter i pasientgrupper 

• Diagnoser  

• Problemstillinger

Mobil/ Nettbrett / PC
• Spørreskjemaer

• Chat /Meldinger

• Videosamtaler

• Info og veiledning til 
pasienter

• Standardmeldinger

FlowZone
• Treningsprogrammer
• Øvelser
• Treningsoppfølging
• Kostveiledning
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Behandler får svar
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PowerPoint og video

https://vimeo.com/425414036/2d394b4ce9
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OG lenker til åpne nettsider: www.lhl.no/et-sunnere-liv

• Matoppskrifter
• Hvert skritt og 

all bevegelse 
teller

• Egentrening
• Tobakk og 

røyking

https://www.lhl.no/et-sunnere-liv
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Treningsveiledning via FlowZone
40 ulike Treningsinstruksjoner  /  videoer

https://vimeo.com/414690372/3d4d2651d0
https://vimeo.com/415083353/e54db01263
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LHL-sykehusets erfaringer med digital rehabilitering

Positive

• For de som kjente oss fra 
før

• Nyttig verktøy for 
hjemmeoppfølging

• Pasientene følte at de 
lærte noe

• Ble ivaretatt hjemme i en 
isolert situasjon 

• Trygt ifht smittevern

Utfordringer

• Nye som ikke kjente oss 

• Kort varsel

• Usikkerhet rundt digitale 
verktøy

• Ønsket innleggelse snart

• Savnet menneskelig 
kontakt
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• Forlenge effekt av rehabilitering

• Smidigere overgang mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste

• Legge til rette for egenmestring

• Utviklingsprosjekt med midler fra Stiftelsen Dam

• Samarbeid med Flow Technologies, som har videreutviklet 
appen FlowZone

Digital oppfølging etter hjerterehabilitering
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Mål med prosjektet

«Evaluere gjennomførbarhet av en 3 måneders digital 
oppfølging etter 4 ukers hjerterehabilitering for pasienter med 

sykdom og deres behandlere»

«Ønsker også å se om digital oppfølging i 3 måneder gir bedre 
langsiktig effekt av rehabilitering målt 3 måneder etter, enn 

kontrollgruppen» 
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Oppfølgingen i praksis

• Invitasjon og hjelp til å komme i gang med FlowZone

• Timeplan og treningsøkter gjennom oppholdet

• Pasientene fikk utdelt en «behandler» på trening og en på 
kosthold: Planer, chat og generell feedback

• Ukesrapporter

• Forsøker å opprette kontakt med Frisklivssentral eller annen 
person i hjemkommunen
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Tilbakemeldinger - intervensjon

• Gått fint de første ukene, men kjente dipp i motivasjonen etter 4-6 
uker.

• Skader er veldig utfordrende. Det gjør at man glipper ut av planen 
og mister litt av gleder, men det har vært veldig nyttig å holde 
kontakten med LHL. Hvis ikke hadde jeg aldri kommet tilbake og 
fortsatt.

• Digitale hjelpemidler er viktig. Det tar oss nok 12 måneder å gjøre 
om vanene. Trenger en bedre strategisk totalpakke over 12 
måneder.

• Hjelpen til struktur og dialog underveis og den lille klappen på 
skuldra har mye å si. Jeg tror jeg skal klare å trene uten den, men 
jeg må da notere på den store kalenderen på veggen.

• Jeg syns opplegget med Flowzone har vært kjempebra. Veldig bra 
initiativ. Det er forståelig at dere ikke har kapasitet til å følge oss 
opp lenger, men det har vært veldig nyttig.
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Tilbakemeldinger - kontroll

• Man kommer ut fra en trygg boble, men ble så overlatt til seg selv. 
Fikk da en liten knekk.

• Jeg har fortsatt i full fart både på kosthold, øvelser og trening.

• Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å oppfølging etter oppholdet. 
Og det kan gjerne være digitalt.

• Skulle ønske at det var noe mer for pårørende. Det hadde vært 
stor verdi for de som er rundt oss og sett og hørt litt fra folk som 
har kompetanse. Kunne godt vært digitalt.

• Det var snakk om treningsdagbok, men det ble for mye for meg. 
Jeg gjorde en avtale om å gå noen faste runder. Og jeg har en 
plan, men har tatt mye tid å komme i gang.
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Spørsmål?


