Telemedisinsk oppfølging av sår ved SuS
I samarbeid med kommunehelsetjenesten legger vi i dette prosjektet til
rette for telemedisinks oppfølging av pasienter med sår i
kommunehelsetjenesten.

Fra DiaFOTo til telemedisinsk oppfølging av sår.
I forprosjektet til DiaFOTo ble det gjennomført en behovskartlegging
gjennom intervjuer/samtaler og samarbeidsmøter med ulike
samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen
avdekket et behov for bedre kommunikasjon med primærhelsetjenesten
i oppfølgingen av sår. I forskningsprosjektet testet vi ut om
telemedisinsk oppfølging var et alternativ til dagens organsiering (1). De
endelige resultater er under arbeid. I et tilleggsprosjekt støttet av NFR
(221065) ble det også gjennomført kvalitative intervjuer med både
pasienter og helsepersonell. De kvalitative studier viser at telemedisin
kan bidra til gode pasientforløp, men en del forutsetninger skal være
tilstede som det må legges tilrette for slik at telemedisinsk oppfølging
kan lykkes (2-4).

Veien videre
På bakgrunn av erfaringene fra forskningsprosjektet DiaFOTo gjør at SuS
vurderer å implementere telemedisin i daglig drift på endokrinologisk
poliklinikk. I tillegg vil Sus legge til rette for at telemedisink oppfølging
også kan tas i bruk ved andre avdelinger som behandler pasienter med
sår. I første omgang vil vi beskrive effektive og gode pasientforløp der
telemedisin oppfølging er integrert for pasienter på hudavdelingen og
endokrionologisk poliklinikk. Det utarbeides en plan for organisering av
sårbehandling der telemedisinsk oppfølging er integrert. I tillegg
utarbeides det en plan for kontinuerlig kompetanseheving for
sykepleiere i med fokus på sårbehandling og telemedisinsk samhandling.
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