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<beskrivelse av bidrag til saken>

Status virtuell korttidsavdeling og oppstart av tilbud til pasienter med kroniske lidelser

Sammendrag av saken:
Virtuell korttidsavdeling er over i ordinær drift, og det planlegges utvidelse av tilbudet. I tillegg ønsker
en å videreutvikle løsningen til å omfatte flere brukergrupper og nye tjenester.
Det arbeides samtidig med utrulling av digitale trygghetsalarmer.

Virtuell korttidsavdeling har nå vært i drift med 10 rullerende plasser over tid. Vi har fremdeles
hatt noen tekniske utfordringer, - og med egen kapasitet til å drifte. Dette gjelder både
responssenteret på legevakten og hjemmesykepleien. For tiden er det stabile forhold, og vi ser for
oss å øke kapasiteten til 20 plasser. Det viktigste tiltaket er imidlertid å følge opp den initierte
planen med at de pasientene som er innrullert får dette tilbudet istedenfor en korttidsplass i
institusjon. Vi ser dette som et viktig tiltak for å kunne bedre logistikken, ikke minst med tanke
på den raske utskrivelsespraksisen fra sykehuset. Målsettingen er at pasienter og pårørende skal
oppleve dette tilbudet som like trygt- eller tryggere- enn innleggelse i institusjon etter
sykehusopphold.
Det ble i 2018 omsøkt Fylkesmannen om ytterligere midler til videreutvikling av konseptet, denne gangen med tanke på avstandsoppfølging av gruppen med kroniske lidelser. Det ble tildelt
1.150 mill. til et nytt prosjekt. Fylkesmannen er klar på at innovasjonsmidler skal tildeles
kommuner som samarbeider med andre kommuner i regionen om teknologi og innovasjonstiltak.
Halden kommune står ansvarlig for prosjektet, men Sarpsborg og Fredrikstad kommune blir
deltakere.

Kommunene ser stor nytte av å innføre konseptet virtuell avdeling som en del av sine tjenester og
tilbud. De tre kommunene er alle kommet langt i å innføre velferdsteknologiske løsninger. De har
valgt ulike løsninger for digital plattform og utstyr, men Halden kommune og eSmart har utviklet
egen teknologi for visuell kontakt med pasienter/brukere via nettbrett som sikrer personvern.
Dette er en løsning som vi så vidt vi vet ikke er utviklet hos andre, og dermed interessant for
flere.
Halden kommune er i prosess med overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Dette må
prioriteres og er en del av utviklingen med å knytte ulike løsninger opp mot eSmarts plattform.
Det vil deretter utvikles løsninger for medisinske målinger og oppfølging av pasienter med
kroniske lidelser. Her har Sarpsborg kommune erfaringer vi ønsker å dra nytte av. For denne
pasientgruppen er det viktig med tett oppfølging for å kunne hindre forverret helsetilstand og
unødige innleggelser som følge av dette. Det skal også utvikles en pårørende applikasjon som
skal bedre informasjonsflyt og kontakt der det er behov.
Prosjektet er i oppstartsfasen med fokus på organisering og koordinering mellom kommunene
som deltar. Prosjektet krever nytt utviklingsarbeid, men en vil også vektlegge opplæring og
oppfølging av ansatte og pasienter som skal ta dette i bruk.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

