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FORMÅL MED OPPGAVEN 
 

Teknologi utgjør allerede en stor del av hverdagen til mange. 25% av Norges befolkning 

foretrekker bruk av digitale konsultasjoner og helsetjenester, og 45% opplever digitale 

helsetjenester som mer tilgjengelig (1). Helsevesenet utvikler det utadvendte sykehus der 

pasienten settes i sentrum gjennom økt tilgjengelighet til helsetjenester og bedre tilgang til 

deltagelse i kliniske studier.  

 

Hensikten med oppgaven er å se hvordan teknologi brukes i hjemmebehandling og hvordan 

utviklingen har betydning for klinisk virksomhet. Teknologi blir tatt i bruk ved flere norske sykehus 

for å øke graden av hjemmebehandling og for å involvere pasienten i eget behandlingsforløp. 

Kartlegging av hvordan teknologi blir innført vil kunne gi grunnlag for hvordan desentraliserte 

kliniske studier kan innføres. Avslutningsvis er målet å se på hvordan Norge kan levere på 

ambisjonene i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og stille som ideelt vertskapsland for 

fremtidige desentraliserte kliniske studier. 

 

Oppgaven er todelt. Del 1 tar for seg bruken av teknologi i hjemmebehandling. Hvordan er dagens 

situasjon og hvem er dagens pasient? En nærmere titt på applikasjonsteknologien tatt i bruk ved 

Sykehuset Østfold vil gi innblikk i teknologiens betydning både for pasienten og sykehusets 

fordeling av ressurser. Del 2 tar for seg desentraliserte kliniske studier og Norges vei mot ønsket 

vertskapsattraktivitet. Hva er desentraliserte kliniske studier og hvorfor er Norge, som 

teknologisamfunn, gunstig for denne type studier? Her vil et innblikk i tidlige erfaringer hos 

Novartis og etableringen av e-klinikker i Finnmark vise til utviklingspotensialet i Norge. 
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DEL 1: HJEMMEBEHANDLING 
 

 

 
           Pasienten er aktiv deltager            Spesialisthelsetjenester i hjemmet          Bedre bruk av helsedata 

Figur 1: Modifisert illustrasjon fra Nasjonal Helse- og Sykehusplan 2020-2023. (2) 

 

Teknologi har stor betydning for utviklingen av det norske helsevesenet og arbeidet mot 

tilgjengeliggjørelsen av spesialisthelsetjenester for pasienter i hele landet. Dette kommer frem i 

målene satt i Nasjonal Helse- og Sykehusplan 2020-2023 som innebærer at pasienter blant annet 

møter spesialisthelsetjenesten i eget hjem og inntar en aktiv rolle i egen helsehjelp (2). 

Utviklingen av hjemmebehandling peker mot fordeler av stabilitet og trygge omgivelser for 

pasienten med redusert risiko for infeksjoner. Samtidig kan helsetjenestene få bedre nytte av en 

mer effektiv bruk av ressurser og videre forbedre helsevesenets bærekraft. Dette er spesielt 

viktig da en stadig aldrende befolkning potensielt vil kunne overbelaste helsevesenet i fremtiden. 

Denne delen tar for seg noen av de mange initiativene og prosjektene innen teknologi og 

hjemmebehandling norske sykehus har igangsatt. Hva ligger i dagens pasientbehov og hvilke 

trender er spesielt synlig i utviklingen av hjemmebehandling?  
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1.1 Fra sykehus til pasientens hjem 

Norge er et land med store avstander. En sentralisert spesialisthelsetjeneste gjør det derfor 

utfordrende å gi et likeverdig helsetilbud til alle pasienter uavhengig av bosted. Teknologi spiller 

en viktig rolle i tilgjengeliggjørelsen av helsetjenester og en mer pasientorientert utvikling. 

Tjenester som tidligere har vært avhengig av fysisk sykehusopphold flyttes nå hjem til pasienten. 

Bare det siste året har det vært en stor økning i bruken av digitale konsultasjoner, mye grunnet 

Covid-19 som har krevd minimalt sosial kontakt mellom mennesker for å hindre smitte. 

Helsedirektoratets rapport om aktivitetsutvikling 2020 kan vise til at 31% av konsultasjoner var 

digitale i desember 2020, sammenlignet med 5% i desember 2019 (3). Kanskje har pandemien 

gitt utviklingen av helsetjenester en ekstra push i riktig retning mot en inkluderende digital 

tilgjengelighet. Det siste året har understreket viktigheten av et digitalt tilbud, og underbygget 

aktuelle prosjekter med bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger mot en lettere hverdag 

som pasient. 

 

Spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten, under statens overordnede ansvar, består av sykehus, prehospitale 

tjenester og institusjoner for rehabilitering, opptrening, spesialisert rusbehandling og psykiatri 

med mer (4). Ansvaret er fordelt på fire regionale helseforetak som skal forsikre den regionale 

befolkningens tilgang til disse spesialisthelsetjenestene. Med utviklingen innen medisin blir 

kompetansen stadig mer spesialisert. Spesialisthelsetjenester er sentralisert på større sykehus, 

og mindre sykehus holder seg til mer generelle medisinske tjenester. For pasienter fra mindre 

tettsteder som har behov for spisskompetanse kan det bety en lengre og krevende reisevei.  

 

Medisinsk utvikling og spesialisering har en tendens til å skje i større byer der det finnes ressurser. 

Derfor er det heller ikke unaturlig at sykehusene som er mest synlig innen innovasjon og utvikling 

befinner seg i byer som for eksempel Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø. 

Spesialisthelsetjenesten krever derfor i større grad kreative tekniske løsninger for å nå ut til 

pasienten. Dette skiftet, mot det utadvendte sykehus, er allerede igangsatt. 
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Det utadvendte sykehus 

I Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 ønsker regjeringen å skape det utadvendte sykehus 

for å nå målene om blant annet involvering av pasienten i egen behandling og mer 

hjemmebehandling (2). Det utadvendte sykehus beskrives som et mer åpent sykehus som tilbyr 

helsehjelp i pasientens eget hjem, samt driver tettere samarbeid med kommunale tjenester og 

andre sykehus. Bent Høie sa i forbindelse med fremleggingen av planen i 2019 at målet er å ta 

tak i sykehusene som lenge har fremstått som lukkede og utilgjengelige for lokalsamfunn (5). Ved 

å skape det utadvendte sykehus kan bedre informasjonsflyt og mer effektiv bruk av ressurser 

sette pasientens individuelle behov i sentrum.  

 

Dagens Pasient 

Dagens pasient er også i utvikling. Informasjonssøkende, økende teknisk forståelse, selvstendig 

og behov for smidig oppfølging er noen av stikkordene som beskriver dagens pasient. Pasienten 

vil bli hørt. Det utadvendte sykehus og bruken av ny teknologi i hjemmebehandling vil bedre 

kunne bidra til å møte pasientens behov og forebygge hindringene i det å få hjelp. Hindringer 

som høy terskel for å søke hjelp, liten kapasitet på sykehusene og lange ventetider kan ved bedre 

bruk av hjemmebehandling resultere i redusert terskel, bedre kapasitet og kortere ventetid. 

Mange av svarene ligger i bruk av velferdsteknologi1. Målet er en tryggere og enklere hverdag 

(6).  

 

 

 

 
1 Betegnelsen brukt om tekniske løsninger som tilrettelegger for pasienten i eget hjem, i tillegg til å sikre 
livskvalitet og verdighet (6). 
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Figur 2: Bruk av teknologi for å bringe sykehuset hjem til pasienten. (2) 
 

1.2 Hva gjør sykehusene? 

Hjemmebehandling er sentralt i sykehusenes utvikling av behandlingsmetoder og pasientforløp. 

Teknologi er med på å gjøre det mulig å tilby like god behandling hjemme hos pasienten som på 

sykehus. Videre i denne delen av oppgaven nevnes noen av trendene innen teknologibruk i 

hjemmebehandling og betydningen disse har for fremtidens helsebilde. Disse inkluderer noen 

mer etablerte tilbud som avansert hjemmesykehus, i tillegg til nyere prosjekter i form av 

applikasjoner for kommunikasjon og oppfølging.  

 

Avansert hjemmesykehus  

Avansert hjemmesykehus (AHS) for barn er et tilbud ved flere av Norges sykehus med tett 

oppfølging for tilretteleggelse for syke barn og deres familier. Oslo Universitetssykehus har 

tilbudt AHS for barn i omtrent 10 år og har nylig startet opp med AHS for blodsykdommer der det 

lar seg gjøre (7). Andre sykehus som tilbyr AHS for barn inkluderer blant annet St. Olavs Hospital, 

Haukeland Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus (8-11). Videre tilbyr sykehuset i 

Vestfold virtuelt hjemmesykehus for barn, et innovasjonsprosjekt som i første omgang går ut på 

å la premature og syke nyfødte reise hjem med familie under oppfølging via digital 

kommunikasjon (12). Prosjektet har hatt en gradvis digital utvikling fra bruk av telefon- og 
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videooppfølging til selvregistrering og målinger av sensorer som overføres direkte til sykehusets 

journaler.  

 

Nettbasert behandling 

Pandemien er gjentatte ganger blitt nevnt som en potensiell katalysator for eskaleringen av 

digitale helsetilbud. Den økte etterspørselen har bidratt til en rask omstilling av helsetjenester 

mot en digital tilnærming til konsultasjoner, diagnostisering og terapi (1). Ikke minst gir det 

muligheten til å nå pasientgrupper som ellers kan være vanskelig å nå eller som har det vanskelig 

for å selv søke hjelp.  

 

eMeistring er et prosjekt for eTerapi under St. Olavs Hospitalet som tilbyr terapeutveiledet 

internettbehandling med ønske om å nå ut til flere som sliter med sosial angst, depresjon og 

andre panikklidelser (13). Stikkordet er tilgjengelighet. Dette er en pasientgruppe som ofte har 

en relativt høy terskel for å søke hjelp, og barrierer som transport og tid kan overkommes ved 

digitale tilbud. St. Olavs Hospitalet, med flere, utvikler også eKonsultasjoner og 

fjerndiagnostisering for å gi flere pasienter tilgang til spesialisthelsetjenester uavhengig av hvor 

de bor (14,15). Et prosjekt innen fjerndiagnostisering hos St. Olavs Hospitalet tar for seg 

diagnostisering av hørselshemmede ved hjelp av videootoskop, med potensiell overføringsverdi 

til fagfelt som diabetes, hjerte, kar og søvn (15). 

 

Finnmark må spesielt ta hensyn til store avstander. Helse Nord har stilt krav til at 30% av alle 

polikliniske konsultasjoner må være digitale (16). Selv om Finnmarkssykehuset har opplevd en 

stor økning i antall digitale konsultasjoner i 2020, vil etableringen av e-klinikker kunne bidra til en 

ytterligere økning (17) (Se Innblikk: e-klinikker i Finnmarkssykehuset s. 30). Tanken med e-

klinikker er at pasienten er i digital samtale med spesialisthelsetjenesten på en lokal klinikk der 

helsepersonell kan være til stede for eventuell medisinsk assistanse. Pasienten kan på denne 

måten få konsultasjon, oppfølging eller kontroll nærmere hjemmet. E-klinikkene vil være 

supplerende til de digitale konsultasjonene som ellers kan skje direkte med pasienten i eget hjem. 

En liknende modell praktiseres i Møre og Romsdal der pasienter kan møte på lokale sykehus for 
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å kommunisere digitalt med spesialister som befinner seg på andre sykehus (2). Helserom for 

oppfølging, initiert av Helgelandssykehuset, følger samme tilnærming med oppstart september 

2021 (18). 

 

Telerehabilitering 

Sunnaas sykehus tilbyr språktrening via video til pasienter rammet av afasi ved hjerneslag som 

påvirker tale, lese- og skriveevner (19). Etter hjerneslag trenger afasirammede intensiv og hyppig 

språktimer for å kunne ha best mulig effekt. Nasjonale retningslinjer anbefaler minst fem 

språktimer i uken, noe som kan bli utfordrende ved krav om fysisk oppmøte (19). Telemedisinsk 

språktrening gjør det derfor lettere for pasienter å fokusere på rehabiliteringen fremfor transport 

og oppmøte. Igjen har Covid-19 forsterket viktigheten av det digitale tilbudet da det ordinære 

tilbudet for språktrening reduseres eller bortfaller. Et annet prosjekt relatert til telerehabilitering 

er hjemmetrim ved hjertesvikt, initiert av St. Olavs Hospitalet. Her ser de på hjemmetrim ved 

hjertesvikt som en alternativ rehabiliteringsmetode for pasienter som av enkelte grunner ikke 

kan ta del i ordinær poliklinisk rehabilitering (20). 

 

Digital kommunikasjon og oppfølging av pasienter 

Det er mange muligheter for å forbedre kommunikasjon og oppfølging av pasienter ved hjelp av 

dagens teknologi. I en mye større grad en tidligere kan pasienten involveres i direkte toveis- og 

flerveiskommunikasjon med helsevesenet. Mange prosjekter tar i bruk applikasjoner for 

kommunikasjon og oppfølging for eksempel nedtrapping av prednisolon, tiden etter fødsel, 

hjemmebehandling av kreft og søvnproblemer.  

 

St. Olavs Hospitalet utvikler applikasjonen PredApp for bedre tilretteleggelse, økt samsvar med 

riktige doseringer og videre forsvarlig nedtrapping av prednisolon (21). Det finnes foreløpig ingen 

løsninger som tar for seg problematikken rundt prednisolon doseringer i en rask nok tidsramme, 

og derfor kan PredApp, med forutsetning at den tas i bruk av helsetjenesten, direkte lagre og 

kommunisere endringer hos alle involverte, og da spesielt pasienten. St. Olavs hospitalet legger 

likevel til at det foreløpig ikke vil bli en del av pasientens elektroniske journal, noe som kan være 
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en utfordring. Videre jobber St. Olavs hospitalet med applikasjonen Barselapp for 

hjemmeoppfølging etter fødsel og bedre informasjonsutveksling mellom partene. Dette er både 

tidsbesparende og kvalitetshevende (22). 

 

Applikasjoner for hjemmebehandling av kreft utvikles både ved St. Olavs hospitalet og sykehuset 

i Østfold. HILD er applikasjonen som utvikles av St. Olavs hospitalet med formål om å gi 

kreftpasienter riktig dose medisin og holde oversikt over eventuelle bivirkninger (23). Spesielt 

verdt å merke seg er samarbeidet mellom Sykehuset i Østfold og den private leverandøren Diffia 

som i første omgang har utviklet løsninger for hjemmebehandling og pasientdeltagelse for 

kreftpasienter (24). Prosjektet om et nyskapende pasientforløp skal gjøre det lettere for 

kreftpasienter å følge med på egen helse, med færre sykehusbesøk og større selvstendighet. 

Diffia som er utvikler av den mobile assistenten for leger og helsepersonell, Nimble, skal videre 

utvikle Nimble Homewards i partnerskap med sykehuset i Østfold til fordel for pasienters oversikt 

over, og medvirkning i eget behandlingsforløp. Den kliniske utprøvingen pågår frem til høsten 

2021 (Se Innblikk: nyskapende pasientforløp s. 11). 

 

Prosjektet Norse Feedback ved St. Olavs hospitalet er et eksempel på et digitalt 

tilbakemeldingsystem der pasienten selv rapporterer (25). Pasienten rapporterer via en digital 

plattform om deres tilstand, livssituasjon og tanker rundt behandlingen de får. Dette er et 

prosjekt som spesielt fokuserer på pasientens stemme i behandlingsforløpet og er rettet mot 

ruspasienter i håp om å redusere andelen som faller ut av behandlingen. 

 

Andre relevante prosjekter 

Bærbar infusjonspumpe: Sørlandet Sykehus er det første sykehuset i Norge som tilbyr 

hjemmebehandling med ambulatorisk infusjonspumpe for pasienter som trenger intravenøs 

antibiotikabehandling (26). Den bærbare infusjonspumpen gjør at pasienter kan leve mer 

normalt i hverdagen. Pasienter får infusjonspumpen i en kjølebag festet rundt livet som har 

teknisk utstyr med alarmer for uforutsette hendelser. Pumpen må byttes daglig på sykehuset, 

men gjør likevel at pasienter som vanligvis må oppholde seg på sykehus over lengre perioder nå 
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har tid til det hverdagslige i livene sine. Denne type hjemmebehandling er økonomisk gunstig for 

både sykehusene og pasientene. Sykehusene kan redusere liggedøgn og pasienter kan ta del i 

jobb eller studier som gir bedre livskvalitet. Kreftpasienter ved Sørlandet Sykehus kan også få 

tilbud om bruk av pumpen for å være mer hjemme den siste tiden av livet (26). 

 

Hjemmedialyse og oppfølging: Helgelandsykehuset fører prosjektet Mobil spesialisthelsetjeneste 

på Helgeland i samarbeid med SINTEF Helgeland og de fem kystkommunene Brønnøy, Dønna, 

Herøy, Lurøy og Alstahaug.  Prosjektet ønsker å gi et mobilt tilbud til dialysepasienter som har en 

krevende reise til sykehuset (27). Dette innebærer at en dialysemaskin fraktes til pasienten ved 

hjelp av en båt som er fullt utstyrt med dialyseutstyr. Et tilbud om hjemmedialyse er mer 

krevende da pasienten som regel er alene om å holde oversikt over data relatert til vekt, 

blodtrykk og væskenivå, som etter dialyse må kommuniseres til sykehuset. I denne sammenheng 

har Tellu utviklet en løsning for lettere og tryggere informasjonsutveksling mellom pasienten og 

sykehuset der data blir automatisk innhentet via trådløse apparater (28). Nødvendige målinger 

blir sendt direkte til sykehuset via en dedikert e-helseplattform. Nordlandssykehuset har opplevd 

bedre effektivitet og utnyttelse av ressurser etter å ha tatt i bruk Tellu sin løsning. 

 
 

INNBLIKK: NYSKAPENDE PASIENTFORLØP 
Et innblikk i samarbeidet mellom Sykehuset Østfold og Diffia basert på samtale med avdelingsleder Andreas Stensvold (29). 

 
Kreft er på vei til å bli dødsårsak nummer en i Norge med en potensiell økning på 40% flere krefttilfeller 

de neste 20 årene. Andreas Stensvold, avdelingssjef på kreftpoliklinikken ved Sykehuset Østfold, står 

sentralt i flere av sykehusets aktuelle prosjekter, men er spesielt opptatt av kreftpasienters behov og 

tilgang på behandling. Hans rolle i etableringen av kreftavdelingen på sykehuset i Østfold tilbake i 2014 

har igangsatt prosessen mot større integrering av teknologi i kreftbehandling. Partnerskapet med Diffia 

om et nyskapende pasientforløp er blant de første privat-offentlige samarbeidene i feltet. Teknologi er 

avgjørende i flere andre industrier og nå må også helseindustrien melde seg på, mener Stensvold. 

 

Gjennom et tidligere samarbeid ville sykehuset teste ut hjemmebehandling ved bruk av blant annet en 

applikasjon og bruk av nettbrett. Løsningen var ikke godt nok integrert med det kliniske systemet 



 12 

helsepersonell jobber med, og var derfor ikke tilstrekkelig. Etter tilbud fra 40 ulike aktører om et 

innovasjonspartnerskap for nyskapende pasientforløp falt valget på Diffia. Dette er et selskap som 

allerede jobber med digitale løsninger for helsepersonell. Partnerskapet har skapt Nimble Homewards; 

en applikasjon som integrerer pasienten og helsepersonellet i en intuitiv og mer flytende løsning.  

 

Nimble Homewards. Så langt består applikasjonen av Nimble People for pasienten og Nimble Clinic for 

sykehusansatte. Den kliniske delen gir helsepersonell oversikt over pasientene og mulighet til å 

forespørre skreddersydde skjemautfyllinger basert på symptomer og livssituasjon. Ettersom pasienter 

i stor grad har ulik smerteterskel er dette noe som også kan justeres for å få en tydeligere indikasjon på 

alvorligheten i rapporterte smerter. Pasienten kan få påminnelser om å fylle ut slike skjemaer med 

oppfølgingsspørsmål via applikasjonen, samt legge inn jevnlige puls- eller temperaturmålinger. Videre 

er det en enkel chat-løsning mellom pasienten og sykehusansatte for spørsmål og  ønsket 

kommunikasjon. Muligheten for bildedeling gjennom chatten er også viktig for at sykehusansatte 

eventuelt kan vurdere utslett, hevelser eller liknende. Når de utfylte skjemaene analyseres og vurderes 

vil svarene kategoriseres som normal, avvikende eller alvorlig. Avvikende vil mulig trenge nærmere 

undersøkelse, og en alvorlig tilstand vil varsle helsepersonell umiddelbart. Derfor er det viktig at 

applikasjonen blir tatt i bruk på rolletelefonene2 som brukes av helsepersonell for raskest mulig 

respons.  

 

Det ble startet klinisk utprøving av det foreløpige 

produktet på kreftavdelingen i desember 2020 

som vil pågå frem til august 2021. Utprøvingen vil 

inkludere opp mot 150 pasienter og nesten alle 

ansatte ved kreftavdelingen. Tilbakemeldinger 

har så langt vært positive, sier Stensvold. Både 

pasienter og helsepersonell er fornøyd med 

løsningen, men det er gitt utrykk for at det må 

jobbes litt mer med flyten i bruken av 

applikasjonen. Flere har opplevd mer nærhet, 

samt at pasientene som ofte faller litt bort mellom 

 
2 Mobiltelefoner som er tatt i bruk av helsepersonell på sykehusene. 

Figur 3: Nimble Homewards  
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kontrollene blir fanget opp og gitt bedre oppmerksomhet. Ikke alle trenger like stor oppfølging og derfor 

har løsningen bidratt til bedre prioriteringer av ressurser. 

 

Veien videre. Neste steg blir å vurdere utfallet av den kliniske utprøvingen, se på rom for forbedringer, 

og potensielt gå til innkjøp av produktet. Selv etter innkjøp må det holdes tett dialog med leverandøren. 

Planen er å kunne tilby Nimble Homewards til pasienter i andre avdelinger. Stensvold peker på 

viktigheten av sikkerhet i informasjonshåndtering og at det enda mangler en løsning for at pårørende 

kan logge seg inn for eventuelt å hjelpe pasienten med utfylling av skjema eller liknende hvis pasienten 

selv ikke er i stand til det. Inntil videre kan kun pasienten logge seg inn ved bruk av BankID. På sikt 

ønskes det en mulighet for å integrere datainnsamlingen med MetaVision som brukes på sykehuset. 

Det handler om å gjøre all innhenting av data så sømløst som mulig uten unødvendig 

dobbeltregistrering. Etter hvert er det viktig å få med ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Digital oppfølging påvirker sykehusstrukturen, og det vil derfor være nødvendig å se på hvordan 

helsepersonell kan jobbe smartere opp mot hverandre og mer effektivt utnytte ressursene. 

 

«Målet er å få mer helse ut av hver krone», sier Stensvold. På sikt kan Nimble Homewards gi store 

gevinster også i forhold til overlevelse, da trygghet og selvstendighet er viktig for livskvalitet. I et 

samfunnsperspektiv betyr det at pasienter kan komme raskere tilbake til arbeidslivet og på den måten 

redusere belastningen på samfunnet. En bedre bruk av ressurser betyr en mer bærekraftig utvikling. 

Disse teknologiene vil hjelpe til med å innhente, automatisere og strukturere data i sykehusene som vil 

ha stor betydning også for klinisk virksomhet. 

 

«Tenk stort, begynn smått». Stensvold hevder at problemet og erfaringen med teknologi er at det ikke 

alltid fungerer som ønsket. Det må testes ut underveis. Utviklere av IKT-løsninger sitter på en større 

teknologikunnskap enn folk flest, og løsningene er ofte for komplisert til at det lønner seg. Målet med 

innføring av teknologi i helseindustrien må være at det skal være intuitivt og lettvint. Det må være 

brukervennlig. IKT-løsninger sikter generelt høyt uten å integrere løsningene godt nok underveis. Store 

prosjekter betyr lite kontroll og mye penger har gått tapt på IKT-systemer som ikke fungerer. Nøkkelen 

er å bruke god tid i startfasen, og på den måten spare tid i det lange løpet. 
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1.3 Hvorfor hjemmebehandling?  

Hva er målene som ønskes oppnådd i helseindustrien og hvorfor er hjemmebehandling veien dit? 

Helsesektoren har kanskje vært tregere med adapsjon av teknologi enn flere andre sektorer, men 

samtidig er endringer i helsetjenester ofte sett på som mer risikofylt og krevende. En teknologisk 

feil i helsesektoren kan ha større konsekvenser enn på andre arbeidsplasser (30). Innovasjon er i 

full gang blant helseforetakene og mål som står sentralt er relatert til medisinsk virkning, 

økonomisk effekt, og pasientopplevelse. Hjemmebehandling kan bety bedre helse, større 

selvstendighet for pasienten, og færre liggedøgn på sykehus. Teknologi kan bedre strukturere og 

automatisere datainnsamling, forbedre kommunikasjonsflyt og frigjøre ressurser. Dette er 

utvikling som er nødvendig for at fremtidens helsevesen skal kunne ta imot en økende og 

aldrende befolkning. Når teknologi er med på å endre pasientforløp legges det et større ansvar 

på pasienten. Helseforetakenes prosjekter viser til positive tilbakemeldinger, men det er viktig å 

følge med på potensielle utfordringer i implementeringen av nye teknologiske løsninger. 

Følgende punkter kan være relevant å ta med seg videre i en desentralisert klinisk setting: 

• Ansvar 

• Relasjoner  

• Struktur 

 

Ansvar 

Flere positive aspekter underbygges av en dansk undersøkelse av pasienters opplevelse av 

hjemmebehandling. Pasienten føler seg som en aktiv og medvirkende deltager i eget 

behandlingsforløp, samt at frihetsfølelse står sentralt i form av tidsbesparelse, fleksibilitet i 

tilretteleggelse og deltagelse i pårørendes daglige liv (30). Dette støtter også målene i Nasjonal 

Helse- og Sykehusplan (2). Undersøkelsen viser at hjemmebehandling medfører større 

pasientansvar. Det pålegges derfor større krav til pasienten i bruk av teknologi og egne 

vurderinger. Dette understreker viktigheten av intuitive løsninger og tydelig opplæring av 

pasienter som skal i gang med hjemmebehandling for å skape trygghet. Trygghet er nemlig ikke 

en selvfølge når pasienten selv står til dels ansvarlig for egen behandling. Noen kan være 

ukomfortabel med teknologi eller tvile på sine egne vurderinger av symptomer. Trygghet må 
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skapes og er avgjørende for en positiv opplevelse av hjemmebehandlingen (30).  Her er nøkkelord 

kontinuitet og god kommunikasjon med helsepersonell for økt trygghet (30). Hjemmebehandling 

bør fortsatt være et valg for pasienten og ikke den eneste behandlingsmetoden, da enkelte kan 

være mer komfortable med de tradisjonelle metodene. Implementering av teknologi er en 

prosess som skjer over tid. 

 

Relasjoner 

Hvordan påvirker teknologi mellom-menneskelige relasjoner? Vil pasienten føle seg sett? Med 

mindre tid på sykehus, større ansvar og mer kommunikasjon gjennom applikasjoner og andre 

digitale midler kan noen pasientgrupper kanskje føle seg mindre sett. Andreas Stensvold kan 

derimot rapportere at kreftpasientene har opplevd en større grad av nærhet til sykehusansatte 

(29). Videre har også Tellu fått tilbakemeldinger om at pasientene opplever økt nærvær (28). I 

forkant av prosjektet hadde Tellu vært i tett dialog med pasienter og fått tilbakemeldinger om 

blant annet viktigheten av menneskelig kontakt (28). Pasienter stoler fortsatt mer på 

menneskelig kontakt enn teknologi, mye grunnet en oppfattelse av medfølelse i tradisjonelle 

behandlingsmetoder (31). Derfor er det viktig å bevare det mellom-menneskelige i 

implementering av teknologi. Teknologi bør tjene den mellom-menneskelige kontakten ved å 

gjøre kommunikasjon lettere og få sykehuset til å føles nærmere. På generelt grunnlag kan det 

lønne seg å involvere pasienten tidlig i utviklingsforløpet for best å kunne dekke behov og sørge 

for en mer sømløs integrering. 

 

Struktur 

Hva gjør teknologi og hjemmebehandling med strukturen på sykehus og organiseringen av 

helsepersonell? Helseforetakenes innovative løsninger viser hvordan hjemmebehandling endrer 

tradisjonell praksis. Dette kommer også frem i prosjektet på sykehuset i Østfold der Stensvold 

påpeker at hjemmebehandling vil involvere helse- og omsorgsarbeidere. Teknologi vil etter hvert 

forhindre unødvendig dobbeltregistrering, redusere antall liggedøgn og være med på å skape en 

bedre struktur. Ressurser kan allokeres med bedre prioriteringer. Resultatene vil på sikt være 

økonomisk gunstig både for helsetjenester, pasienten, og samfunnet. Dette er i stor grad 
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avhengig av en funksjonell og tverrfaglig organisering som tillater rask håndtering av 

innkommende data og pasientforespørsler (32). Teknologi og hjemmebehandling krever 

samarbeid på tvers av helseaktører. Når ulike deler av helsetjenesten blir nødt til å samarbeide 

om pasienten kan ulike eksisterende organisasjonskulturer og strukturer gjøre utviklingen 

turbulent og krevende (32). Helseindustrien er preget av en profesjonsautoritet med lang 

tradisjon, noe som potensielt kan være en annen faktor i hvorfor innovasjon i helse har hatt en 

mindre eksponentiell vekst sammenlignet med andre industrier. En utfordring er de nye jobb-

beskrivelsene og hierarkiene som må formes når teknologi drar aktørene nærmere hverandre. 

 

Fra klinisk virksomhet til kliniske studier 

Bevegelsen mot det utadvendte sykehus og utviklingen innen hjemmebehandling ser ut til å være 

sterkt ønsket av både sykehus og private aktører samt av stor betydning for pasienten. Teknologi 

i hjemmebehandling vil være gunstig for pasient, sykehus og samfunn, men vil også endre 

hvordan kliniske studier blir utført. Kliniske studier trenger ikke lenger å utføres ved et dedikert 

studiested, men kan bruke flere lokale stasjoner eller en virtuell tilnærming til innsamling av data. 

Derfor er det viktig å ta med seg de nevnte punktene i implementeringen av nye typer studier. 

Neste del av oppgaven vil se nærmere på nye typer studier og Norges vei mot vertskap av 

desentraliserte kliniske studier. 
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DEL 2: DESENTRALISERTE KLINISKE STUDIER 

 

 
Figur 4: Illustrasjon fra Leo Innovation Lab (33). 
 

Nasjonal Handlingsplan for Kliniske Studier 2021-2025 legger frem to hovedmålsettinger: 

fordoble antall kliniske studier, og inkludere 5% av alle pasienter i spesialisthelsetjenesten innen 

2025 (34). Målene er sett på som ambisiøse og desentraliserte kliniske studier kan være med på 

å tilrettelegge for effektiviseringen og inkluderingen som er nødvendig i de kommende årene. 

Internasjonalt forbereder flere land seg på et klinisk skifte. Norge, med et etablert 

teknologisamfunn og behov for å nå pasienter over store avstander, har muligheten til å stille 

sterkt som vertskapsland for desentraliserte kliniske studier. 
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2.1 Hva er desentraliserte kliniske studier? 

Desentraliserte kliniske studier er den kliniske virksomhetens svar på utviklingen av 

teknologibruk i hjemmebehandling. På samme måte som Covid-19 la trykk på digitaliseringen av 

helsetjenester, har pandemien akselerert etterspørselen for desentraliserte kliniske studier. Nye 

typer studier åpner for muligheter: bedre rekruttering og tilgjengelighet, mer effektiv innsamling 

av data, og en potensiell lavere studiekostnad. Nye metoder vil samtidig kreve ekstra 

oppmerksomhet på flere områder relatert til reguleringer, sikkerhet og pasientens nye rolle i en 

studiesammenheng.  

 

Fra år 2000 til 2010 ble industrifinansierte kliniske studier mer enn halvert i Norge (34). Generelt 

blir svært få studier gjennomført ved kommunale helse- og omsorgstjenester. Nå vil Helse- og 

omsorgsdepartementet styrke og gi retning til arbeidet med kliniske studier som uttrykt i den 

Nasjonale Handlingsplanen (34). Del 1 har pekt på noen av initiativene i hjemmebehandling og 

desentraliseringen av spesialisthelsetjenesten ved hjelp av teknologi. Utviklingen av kliniske 

studier skjer i samsvar med det utadvendte sykehus der Norge har gode forutsetninger for å nå 

pasienter ved lokale sykehus, e-klinikker eller i eget hjem. Desentraliserte kliniske studier vil 

kunne bidra til å gi pasienter likere tilgang til nye behandlingsmetoder og øke mangfoldet av 

pasienter i kliniske studier.  

 

Fra tradisjonell til desentralisert 

Kliniske studier er utprøvingen av nye legemidler og behandlingsmetoder for forskning på effekt 

og eventuelle bivirkninger som følger (34). Kliniske studier er viktig av flere grunner. Først og 

fremst gir kliniske studier pasienter tilgang til nye behandlingsmetoder og sørger for tryggere 

pasientbehandling (34). Like viktig er det at kliniske studier, ved forskning på legemidlers effekt, 

utvikler helsenæringen og driver frem en bærekraftig helsetjeneste (34).  En tradisjonell klinisk 

studie samler inn data ved et dedikert studiested, i motsetning til en desentralisert klinisk studie 

der datainnsamling kan skje ved flere lokale klinikker (35). Her kan også innhenting av data skje 

virtuelt med pasienten trygt plassert i eget hjem. Det kan være relevant å skille mellom ulike 
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studietyper da betegnelser ofte brukes om hverandre. Tabell 1 viser til noen forskjeller mellom 

tradisjonelle, desentraliserte og virtuelle kliniske studier. 

 
Tabell 1: Kjennetegn ved tradisjonelle, virtuelle og desentraliserte kliniske studier. 

Studietype Kjennetegn 

Tradisjonell Klinisk 

Studie 

• Studiested i sentrum. 
• Tar plass ved dedikert studiested. 
• Rekruttering skjer ved sykehusbesøk. 
• Data er hentet fra tradisjonelle kilder direkte på studiested. 

Virtuell Klinisk Studie • Data i sentrum. 
• Tar plass virtuelt ved hjelp av digitale løsninger og velferdsteknologi 

(applikasjoner, wearables, og plattformer). 
• Rekruttering skjer både på tradisjonelt vis og digitalt. 
• Data samles fra eksterne systemer. 

Desentralisert Klinisk 

Studie 

• Pasienten i sentrum. 
• Tar plass utenfor sykehus ved lokale stasjoner nærmere pasienten 

eller i eget hjem. 
• Rekruttering skjer eksternt. 
• Data samles fra eksterne systemer.  

 

På tradisjonelt vis utføres en klinisk studie av et utvalgt sykehus eller avdeling der rekruttering 

som oftest skjer gjennom sykehusbesøk. Rekkevidden er derfor begrenset av geografi. 

Rekruttering av pasienter er den største årsaken til forsinkelser i tradisjonelle kliniske studier, og 

hele 80% av studier mislykkes med å nå rekrutteringsmål og frister (33). Rekrutteringsprosessen 

er tidskrevende og ineffektiv. Dette bringer frem utfordringer som hindrer pasientens tilgang til 

studiedeltagelse og studiets representasjon av mangfold og pasientgrupper.  

 

Virtuelle kliniske studier utnytter potensiale i velferdsteknologi og gjør det mulig å nå pasienter 

uavhengig av hvor de befinner seg. Selv om rekruttering også kan skje på tradisjonelt vis er det 

den digitale rekrutteringen som raskere bidrar til å nå rekrutteringsmål med større mangfold og 

rekkevidde (33). Dette gjør virtuelle kliniske studier mer tilgjengelig for pasienter og kan bedre 

representere en større del av pasientgruppene. Ved hjelp av blant annet applikasjoner, 

wearables og digitale plattformer samles data eksternt. Men ikke alle studier kan samle 
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nødvendig data virtuelt, spesielt i første fase av utprøving da pasienter må observeres på nært 

hold for eventuelle alvorlige reaksjoner på legemidler/behandlingsmetoder (33). Dermatologi 

har blitt pekt på som et gunstig studieområde for virtuelle kliniske studier grunnet at 

hudsykdommer sjeldent er livsfarlig og kan fint oppfølges ved bruk av bilder og rapportering av 

symptomer (33). Situasjonen er annerledes hvis pasienter trenger nødvendig behandling utført 

av medisinsk personell. 

 

Desentraliserte kliniske studier ser ut til å være svaret på flere utfordringer i det kliniske feltet. 

Konseptet er ikke avhengig av et dedikert studiested, men er heller organisert rundt pasienten, 

og tar i bruk flere desentraliserte lokasjoner utenfor sykehus. Dette kan være klinikker nær 

pasienten som tillater nødvendig oppfølging utført av medisinsk personell, eventuelt med 

spesialist tilgjengelig over video. Videre kan desentraliserte kliniske studier også ta i bruk 

velferdsteknologi og samle data direkte fra pasientens hjem, samt få bistand av helsepersonell 

som kan reise hjem til pasienten for å utføre tester der mulig. Fleksibiliteten i desentraliserte 

kliniske studier er med på å gjøre det lettest mulig for pasienter å delta, noe som kan bidra til 

bedre pasientrekruttering og færre frafall (35). Den desentraliserte tilnærmingen trenger heller 

ikke å gå utover studiedesign eller statistisk vurdering, men kan derimot potensielt forbedre 

ekstern validitet og generalisering (35). Avhengig av studiestrategi har desentraliserte kliniske 

studier muligheten til å dekke utfordringene ved tradisjonelle studier om rekruttering og tilgang, 

og samtidig tilby mer enn virtuelle studier der bistand fra medisinsk helsepersonell er nødvendig.  

 

Nye metoder og innføring av teknologi betyr større kompleksitet. Desentraliserte kliniske studier 

krever bedre datasikkerhet og organisering relatert til ytterligere opplæring og feil og 

risikohåndtering med mer (35). På mange måter har desentraliserte kliniske studier stor 

sammenheng med det utadvendte sykehus: de organiseres etter pasientens behov. Derfor har 

utviklingen innen teknologibruk i hjemmebehandling stor betydning for realiseringen av en 

desentralisert klinisk metode.  
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Det er verdt å nevne at ikke alle studier nødvendigvis er fullt tradisjonell eller virtuell, men heller 

hybrid. Hybride studier har som oftest et dedikert studiested som i tradisjonell sammenheng, 

men noe data kan også samles digitalt som i en virtuell studie (36). Her er det typisk medisinske 

tester som må ta plass på studiestedet og rekruttering, oppfølging og pasientrapportering kan 

skje ved bruk av digitale løsninger. På samme mate kan en studie være delvis desentralisert i at 

den har noen få studiesteder for innsamling av data (36). Selv om denne oppgaven skiller mellom 

virtuelle og desentraliserte kliniske studier er det ikke uvanlig at begrepene blir brukt om 

hverandre. Det kan bety at bedre felles definisjoner av begrepene er noe som bør utarbeides for 

å tydeliggjøre kommunikasjon relatert til utviklingen av kliniske studier på tvers av land og 

organisasjoner. 

 

Pasientens forhold til kliniske studier 

Først kan man stille spørsmål til pasienters nåværende kunnskap om kliniske studier. På generelt 

grunnlag er det få pasienter som i utgangspunktet vet hva kliniske studier er. Mange vet ikke om 

muligheten og potensielle fordeler ved å delta i disse studiene, og det er heller ikke lett å finne 

informasjon om dette (37). Samtidig er det en uvitenhet også blant helsepersonell om pågående 

studier som begrenser rekrutteringen ytterligere til pasienter som tilfeldigvis kjenner riktig lege 

eller bor i riktig by (38). Et viktig steg er å synliggjøre studiene både for pasienter og 

helsepersonell for å sikre en inkluderende og tilgjengelig rekrutteringsprosess.  

 

I denne sammenheng er det relevant å nevne prosjektet MEDhjelper. Prosjektet er et tverrfaglig 

samarbeid mellom helsevesen, næringsliv, pasientforeninger og forskere for å samle og gjøre 

informasjon om kliniske studier mer tilgjengelig for både pasienter og helsepersonell (38). I dag 

finnes det ikke en samlet oversikt over pågående studier. MEDhjelper vil bringe pasienten 

nærmere nye behandlingsmetoder og på denne måten bidra til å løfte antall kliniske studier (38). 

Koblingspunktet kan skape en tidsbesparende rekruttering for kliniske studier som forhindrer 

forsinkelser, og dermed spille en rolle i arbeidet mot å nå målene satt i handlingsplanen for 

kliniske studier.  
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Pasienter ønsker å bli vurdert for deltagelse i kliniske studier. De ønsker muligheten til å prøve ut 

nye behandlinger i et håp om bedre resultater og forbedret helse. I tradisjonelle metoder har 

geografi stått i veien for tilgjengelighet og pasientengasjement. Det ligger mange muligheter i 

desentraliserte studier, men hvordan stiller pasienten seg til en ny studiemetode og en ny rolle i 

en studiesammenheng?  

 

Hvordan stiller pasienten seg til desentraliserte kliniske studier? 
 

En undersøkelse gjort av James Lind Care 

tar for seg pasientperspektivet på 

desentraliserte kliniske studier i UK og 

Danmark (39). Dette er to land som på lik 

linje med Norge har et offentlig 

helsevesen og derfor relevante 

likhetstrekk. I undersøkelsen kommer det 

frem at majoriteten av pasienter 

foretrekker å delta i desentraliserte 

kliniske studier, og kun 12% foretrekker tradisjonelle. Til tross for en positiv oppfattelse av 

desentraliserte studier har pasienter bekymringer relatert til teknologibruk og sikkerhet. Figur 5, 

hentet fra James Lind Care rapporten, viser at pasienter bekymrer seg aller mest for teknologiske 

vansker og manglende fysisk møte med personell. I likhet med studiet som viste til økt 

ansvarsfølelse hos pasienten i hjemmebehandling (30), kommer det frem at pasienter syns det 

er skremmende å måtte stole på egen evne til å håndtere teknologi og gjøre egne vurderinger, 

noe som kan resultere i frafall (39). Pasienten får en ny rolle og et større ansvar i en klinisk setting. 

Så selv om 92% er villig til å ta i bruk digitale wearables for datamålinger, er hele 52% bekymret 

for at det ikke vil være fysisk kontakt med helsepersonell (39).   

 

Erfaringene Novartis har gjort seg med desentraliserte kliniske studier så langt viser til høyere 

rekrutteringsrate og mindre frafall (40) (Se Innblikk: Tidlige erfaringer hos Novartis s.23). En 

studie gjort i Sveits for å sammenligne en desentralisert metode med en tradisjonell «on site» 

Pasienters største bekymringer med 
desentraliserte kliniske studier 

 

Figur 5: Pasienter bekymrer seg mest for tekniske vansker (39). 
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metode viser at ved å minimere nødvendig oppmøte på studiested har flere pasienter blitt 

rekruttert, både i antall og geografisk mangfold (41). De kunne videre vise til at teknologien som 

ble tatt i bruk (telemedisin, digital dagbok og digitalt samtykke) var godt mottatt av pasienter selv 

om det til en viss grad var behov for assistanse (41). Det kan tyde på at det eksisterer en viss 

bekymring blant pasienter når det kommer til endring og ny teknologi til tross for at kompetansen 

hos pasienter er god nok. Kanskje mye grunnet en generelt tradisjonell helsetjeneste kan 

introduksjonen av teknologiske endringer og nye behandlingsmetoder bli møtt med større 

skepsis enn i andre industrier. I samtale med Finnmarkssykehuset (Se Innblikk: e-klinikker i 

Finnmarkssykehuset s. 30) kommer det frem at til tross for en eldre snittalder enn i andre 

landområder, har det ikke vært uttrykt bekymringer relatert til teknologi (42). Pasienten har 

derimot tatt initiativ til økt teknologibruk. Nord-Norge har lenge tatt i bruk telemedisin som følge 

av store avstander og vær, og det viser seg at teknologibruk kanskje ikke er et så stort problem 

for de eldre som man i utgangspunktet har tendens til å anta. Den eneste uttrykte bekymringen 

var heller relatert til dekning og internettilgang ute på vidda blant samebefolkningen. Teknologi 

oppfattes generelt som spennende, men også ekstra skremmende for mange i en 

helsesammenheng.  

 
 

INNBLIKK: TIDLIGE ERFARINGER HOS NOVARTIS 

Basert på samtale med Clinical Research Medical Advisor Øyvind Fensgard fra Novartis (40). 
 

Novartis er en internasjonal bedrift med et stort fotavtrykk i Europa. I Norge alene har Novartis mellom 

40-50 pågående kliniske studier til enhver tid. Flere av studiene går på onkologi, men også nevrologi, 

hjerte og kar. Studier med mer desentraliserte tendenser av flere former har vært forsøkt i de senere 

årene, men Covid-19 ser ut til å ha vært en katalysator for utviklingen der de fleste har blitt nødt til å 

vende seg til teknologi relativt raskt. Den naturlige følgen av pandemien er tankegangen rundt hvilke 

elementer av studier som kan gjøres desentralisert og til og med hjemme hos pasienten. Øyvind 

Fensgard nevner at Novartis jobber mot utviklingen av nye modeller for kliniske studier og kan vise til 

pilotprosjekter i USA, Sveits, Tyskland og Danmark. 

 



 24 

I samarbeid med Science 37, som har spesialisert seg på desentraliserte kliniske studier, kjørte Novartis 

en full desentralisert studie relatert til migrene i USA. Her var pasienter først på sykehuset for opplæring 

og behandlingsstart før resten av behandlingen tok plass i eget hjem. Det var også tatt høyde for at hvis 

pasienten selv ikke klarte eller var i stand til å utføre egen behandling, kom det helsepersonell på døren 

for assistanse. Det er viktig å være forberedt på at ikke alle får til eller ønsker for eksempel å sette egen 

sprøyte, nevner Fensgard. 

 

Novartis er også i gang med oppstart av en delvis desentralisert studie på Island som tar for seg 

Alzheimers. Den dreier seg hovedsakelig om utfylling av en nevropsykiatrisk test, men vil kreve en 

observatør (familiemedlem hvis mulig) som kan assistere med å svare på spørsmålene. Testen utføres 

gjennom en alternering mellom sykehus og eget hjem over studiens tidsramme. Det vil fungere som en 

slags valideringsstudie der testresultatene kan sammenliknes for å se om svarene vil være de samme 

hjemme som på sykehuset. Utfallet vil kunne indikere i hvilken grad mer kan bli gjort i pasientens eget 

hjem.  

 

De generelle erfaringene Novartis har gjort seg så langt viser til en tre ganger så høy rekrutteringsrate 

og dermed større inklusjon av aktuelle deltagere. Desentraliserte kliniske studier når flere over større 

geografiske områder. Pasienter sier ofte ja hvis de blir tilbudt deltagelse i studier. Forutsetningen er at 

teknologien må fungere og være lett og ta i bruk. Videre fremover vil fokuset være å se på muligheter 

for hvilke områder og deler av kliniske studier som kan desentraliseres og til hvor stor grad pasienters 

eget hjem kan bli brukt. 

 

Når det gjelder Norge mener Fensgard at landet er godt rustet til utprøvelser av desentraliserte kliniske 

studier, mye på grunn av teknologikunnskapen blant befolkningen og god dekning i store deler av 

landet. Norge var også først ute med telemedisin i form av legekonsultasjoner over telefon grunnet vær 

og avstander i Nord-Norge. Nå ligger mye på helseforetakenes vilje for videre utvikling. Sykehusene må 

se potensialet og regjeringen må tilrettelegge for desentraliserte metoder. Regulatorisk sett må det 

gjøres mulig å komme raskt i gang med studier gjennom en lettere oppstartsprosess. 
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Viktige vurderinger i desentraliserte kliniske studier  

Desentraliserte kliniske studier kan by på flere fordeler for pasienten og studieutførelse, men det 

er likevel noen hensyn som er viktig å ta når endring kan bli møtt med skepsis. Utviklingen er 

nødvendig for å kunne tilby flere pasienter behandling, og for å drive et bærekraftig helsevesen. 

Derfor er det viktig å vurdere hvordan pasienten kan inkluderes i utviklingen på best mulig måte 

og sørge for at pasientens behov blir prioritert.  

 

Ved innføring av ny teknologi må det avklares hvem som har ansvar for opplæring. Det vil være 

av betydning med grundig innføring og oppfølging i hvordan studiedeltagere skal bruke teknologi 

og hjelpemidler og hvordan de videre skal forholde seg til prosessen.  Ikke alle er like komfortable 

med ny teknologi. En tydelig opplæring vil kunne bidra til å få deltagere til å føle seg mer trygge.  

 

Når det gjelder trygghet er det videre relevant å stille spørsmål til hvem som blir pasientens 

jevnlige kontaktpunkt. Spesielt i James Lind Care undersøkelsen var det bekymring for mindre 

fysisk kontakt blant pasienter (39). Det er hevdet at pasienter ofte ønsker én fast kontaktperson 

å forholde seg til for økt opplevelse av trygghet.  Men det er et omdiskutert tema om en 

desentralisert metode vil innebære flere kontaktpersoner som har ulikt ansvar i forhold til 

teknologi, medisin, lokale og sentrale avdelinger. Viktigst av alt er jevnlig kontakt for å 

opprettholde motivasjonen og skape en relasjon mellom pasienter og forskere som tilrettelegger 

for trygghet. 

 

I flere sammenhenger kan det lønne seg å vurdere en større involvering av pasienter tidlig i 

utformingen av protokoller og studiedesign (43). Med tidlig innslag fra pasienter er det mer 

sannsynlig at studie blir gjennomførbart og pasienter selv får en gradvis tilnærming til 

teknologien som skal brukes. Flere har blant annet spurt pasienter om tilbakemeldinger i deler 

av studie for å sørge for bedre tilpasning underveis. 
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2.2 Desentraliserte kliniske studier i Norge 

Kan et fokus på tilretteleggelse for desentraliserte kliniske studier skape en viktig vekstnæring i 

Norge? Dagens kliniske bilde leverer ikke godt nok når det kommer til inklusjon av pasienter og 

vekst i studieantall. Norge henger bakpå i den internasjonale konkurransen om vertskap av 

desentraliserte kliniske studier, men har gode forutsetninger for å lykkes med et klinisk skifte. 

Selv om tunge reguleringer og tregt byråkrati har gjort utviklingen utfordrende for mange land, 

skjer det også endringer på denne fronten. Fremover handler det om viljen blant de relevante 

aktørene i Norge, blant helseforetakene og staten, til å utnytte potensialet i en sterk 

helsetjeneste og utvikle en næring av verdi for landet. 

 

Dagens kliniske bilde 

I mai 2021 la Riksrevisjonen frem resultater fra en undersøkelse relatert til sykehusenes 

ivaretagelse av ansvar for kliniske studier (44,45). Situasjonen blir ansett som kritikkverdig der 

pasienters tilgang til deltagelse i kliniske studier ikke er tilstrekkelig. Riksrevisjonen mener at 

kliniske studier bør være bedre integrert i behandlingsprosessen og det bør tilrettelegges bedre 

for utførelse av kliniske studier.  
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Nedgangen i antall søknader om kliniske studier i Norge fra år 2000 til 2020 er merkverdig. Fra 

238 søknader i år 2000, til 122 i 2020 (46,47). Dette betyr også at det ikke har skjedd særlig 

utvikling siden 2010 der antall søknader om kliniske studier lå på 125. Studier relatert til kreft tar 

opp den største andelen av kliniske studier og utgjør over en tredel (43/122) i 2020. 

Riksrevisjonen peker også på at pasienters tilgang til studier er svært variert mellom 

pasientgrupper, helseforetak og geografi, og at informasjonen på helsenorge.no om kliniske 

studier dessverre er mangelfull (45). Dette reflekterer nødvendigheten av økt antall studier, økt 

variasjon i studier og økt tilgang til studier. Norske pasienter går glipp av behandlingsmuligheter 

fordi Norge ikke er attraktivt nok og blir derfor bortprioritert til fordel for andre land (37).  

 

Som nevnt har handlingsplanen for kliniske studier hovedmålsettinger om fordobling av antall 

studier og inkludere 5% av spesialisthelsetjenestens pasienter. I tillegg oppsummerer de fire 

utfordringer (34): 

• Kliniske studier er ikke integrert i pasientbehandlingen. 

• Nødvendige godkjenninger før oppstart av kliniske studier tar for lang tid. 

• Manglende kompetanse om kliniske studier. 

• Manglende mangfold av studier. 

Disse manglende egenskapene ved kliniske studier i dag står i veien for pasienters helse og 

industriens utvikling. Klinisk virksomhet er et tungt regulert fagfelt preget av trege byråkratiske 

prosesser. For å kunne øke antall kliniske studier er industrien avhengig av en raskere oppstart 

der nødvendige godkjenninger skjer fortløpende. Ikke minst er det avgjørende for at Norge skal 

kunne tiltrekke seg relevante internasjonale aktører som ønsker å legge studier akkurat i Norge. 

Kun på den måten kan Norge ta del i den økende konkurransen og ikke minst være en del av den 

internasjonale utviklingen. 

 

Fra 2022 vil en ny forordning for kliniske studier tre i kraft under europeisk regelverk, Forordning 

(EU) Nr. 536/2014. (48). Ved hjelp av en EU-portal kalt Clinical Trials Information Systems (CTIS) 

er målet «å harmonisere saksbehandlingen av kliniske studier innen Europa, øke sikkerheten til 

personer som deltar i kliniske studier og sikre åpenhet rundt data fra kliniske studier» (48). Dette 
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vil kreve administrative endringer hos alle involverte. Tanken bak reguleringen er å kunne øke 

effektiviteten av studier ved å tilrettelegge for bedre samarbeid og kunnskapsdeling, sette høye 

standarder for pasientsikkerhet og bedre synliggjøre informasjon (49). Forordningen betyr at 

søknader, rapporteringer og inspeksjoner skal skje via EU-portalen. Legemiddelverket har 

igangsatt forberedelser for overgangen og The European Medicines Agency utvikler en 

opplæringsstrategi for å forberede brukere på hvordan portalen skal brukes (50). 

 

Konkurranselandskapet 

Informa Connect presenterte i 2020 en undersøkelse av adopsjonen av desentraliserte og hybride 

studier i det globale miljøet der Europa og Nord-Amerika utgjorde majoriteten av respondentene 

(51). Det er estimert at omtrent 25% av pågående kliniske studier har en eller flere komponenter 

av en desentralisert studietype. Hele 76% mener at Covid-19 påvirker en økende bruk av ulike 

typer desentraliserte kliniske studier. Pandemien har forårsaket en enorm etterspørsel. 

Undersøkelsen viser at i løpet av de neste par årene forventer flere av respondentene å ta i bruk 

desentraliserte kliniske studier i en enda større grad, og da spesielt i Nord-Amerika (51).  

Respondentene har svart at mobilteknologi i form av applikasjoner, telemedisin og digitalt 

samtykke er av størst betydning. Videre er også wearables, apparater til hjemmet og ulike typer 

sensorer ansett som viktig for utviklingen. Samtidig er det en del av respondentene som utrykker 

bekymringer relatert til reguleringer og datasikkerhet (51). Spesielt i Europa er datasikkerhet og 

kvalitet sett på som en utfordring, mye grunnet EUs lover om personvern og the General Data 

Protection Regulation (GDPR) som delvis hindrer digital fjernovervåkning.  

 

Nord-Amerika er regionen med høyest andel elementer av desentraliserte kliniske studier (51). I 

forbindelse med undersøkelsen kommenterte en respondent på vegne av Novartis i USA at the 

Food and Drug Administration (FDA) er mer mottagelig og gjør situasjonen i USA noe annerledes 

fra andre land (51). Rammeverket for Real-World Evidence (RWE) under FDA er rettet mot å ta i 

bruk informasjon som er samlet inn fra både pasienter og pasientsamfunn som kan bidra til 

evaluering og beslutninger (52). Innenfor denne oppgavens rammer holder det å nevne at 

reguleringene under FDA har bedre tilrettelagt for utviklingen av desentraliserte metoder, som 
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potensielt gir USA et lite sprang foran konkurrenter i feltet. I Norden er det kjent at både Sverige 

og Danmark har ambisjoner om en rask utvikling på feltet, og nå må også Norge melde seg på for 

å være en del av konkurransen.  

 

Norges posisjonering 

Norge har gode forutsetninger for å lykkes med et klinisk skifte. Kunnskapen i befolkningen er 

relativt stor i forhold til mange andre land når det gjelder hverdagsteknologi (1). I velferdsstaten 

Norge har store deler av befolkingen tilgang på både hverdagsteknologi i form av mobiler, 

datamaskiner og andre apparater, samt til en økende grad velferdsteknologi i en 

helsesammenheng. Alle de tidligere nevnte prosjektene i hjemmebehandling viser en stor innsats 

og ønske om å introdusere mer teknologi i helseindustiren. E-klinikkene i Finnmark er blant annet 

et godt eksempel på hvordan Norge kan utprøve desentraliserte kliniske studier ved bruk av 

lokale stasjoner nærmere pasienten.  

 

I tillegg til et etablert teknologisamfunn har Norge god kvalitet i helsetjenestene. Dette vil være 

en relevant fordel for bedrifter som skulle ønske å legge kliniske studier til Norge da det øker 

trygghet og kvalitet på studie. Med en aldrene befolking og større etterspørsel for helsetjenester 

vil ikke Norge lengre ha den nødvendige kapasiteten til å ta vare på de syke om noen år frem i 

tid. Derfor er teknologi avgjørende for utviklingen. Norge står i en posisjon som preges av 

fremtidige utfordringer og med sterkt behov for å utvikle nyskapende næringsliv (53). 

Petroleumssektoren er forventet å falle, og Norge må derfor gjøre seg relevant på nye måter. 

Større satsing på helsesektoren og kliniske studier har et stort næringspotensial for Norge.  

 

Legemiddelindustrien har blant annet satt mål om «å bli en av de fem ledende næringene i 

Norge» og at «Norge skal være blant topp tre i Europa om rask og lik tilgang på nye medisinske 

løsninger». Med disse målene følger det at Norge må bli attraktiv for investeringer og dermed 

være aktuell på globalt nivå. Industrien må bygge opp under landets fordeler og utnytte 

potensialet i Norge som teknologisamfunn, helsetjenester av høy kvalitet, bedre tilretteleggelse 

og økende teknologibruk i hjemmebehandling.  
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INNBLIKK: E-KLINIKKER I FINNMARKSSYKEHUSET 
Basert på samtale med Siri Tau Ursin, direktør på Finnmarkssykehuset (42). 
 

Finnmark representerer 15% av Norges landareal, men kun 1.5% av landets befolkning. Området er 

preget av en desentralisert bosetting med små samfunn, få transportalternativer og værhardt klima. 

Dette krever kreative løsninger og et nytenkende sykehus. Telemedisin og digitale konsultasjoner, 

spesielt i form av terapi, er godt tatt i bruk ved sykehuset og gjør det til Norges mest desentraliserte 

sykehus. Siri Tau Ursin, direktør av Finnmarkssykehuset, peker på at det er viktig å balansere fysisk 

oppmøte og digitale konsultasjoner. Utviklingen av e-klinikker gir pasienter tilgang til lokale e-helserom 

for digitale konsultasjoner med spesialisthelsetjenesten der helsepersonell kan gi medisinsk bistand på 

stedet. Disse e-klinikkene vil også ha et stort potensial for gjennomførelse av desentraliserte kliniske 

studier. 

 

Etableringen av e-klinikker. Den første e-klinikken er åpnet i Alta. Bakgrunnen for utviklingen av e-

klinikker er relatert til målet om å øke videokonsultasjoner. To hovedpunkter i etableringen er selve 

designet/innholdet av e-helserommet og hvilke pasientgrupper som skal prioriteres. Ursin nevner at 

Alta etter hvert skal ha to rom, et for psykisk helsevern og et for somatikk. Det jobbes med 

standardiseringen av rommene, men det kan så langt vises til en guide for hva som er egnet i forhold til 

rommets størrelse, lyd, lys, bakgrunn, kamera, møbler, sikkerhet, støttepersonell, skilting og rutiner. 

Det skal ved senere anledning etableres e-klinikker i Kautokeino, Kirkenes og Karasjok. De to sistnevnte 

har allerede identifisert rom for dette. 

  

Tidlig Vurdering. Siden oppstarten i mars har det så langt vært gode tilbakemeldinger. Et eget rom med 

storskjerm har gitt en større oppfattelse av tilstedeværelse. E-Klinikken i Alta har blant annet blitt brukt 

til barnepsykiatri med gode resultater der ungene opplever videokonsultasjonene som det mest 

naturlige. Tidlige vurderinger av etableringen viser også at det ikke har vært god nok involvering av de 

andre klinikkene i utviklingen av e-helserommet. Det kommer frem at prosjektet krever ressurser som 

jobber daglig med implementeringen for å kunne lykkes, spesielt innenfor somatikkdelen av prosjektet. 

Ursin nevner at det skal ansettes en innovasjons- og teknologisjef samt en sjef for e-helse som kan 

dedikere tiden sin til den digitale utviklingen. Hun understreker også at den digitale utviklingen ikke skal 

overføre alt ansvar på pasienten eller oppleves som at pasienten holdes utenfor sykehuset. 

Digitaliseringen skal legge opp til flere valgmuligheter og større frihet.  



 31 

 

Kliniske Studier. Finnmarkssykehuset har også ambisjoner om å øke deltagelse i kliniske studier. 

Rekruttering og bemanning er en utfordring for sykehuset, og det finnes derfor heller ikke kapasitet nok 

til å kunne ta førersetet i store studier. Ursin legger vekt på at også pasienter i Finnmark skal få bedre 

tilgang til kliniske studier. Bruken av e-klinikker kan være gunstig for fjerndeltagelse. Rekrutteringen 

kan foregå digitalt og eventuelle nødvendige blodprøver eller målinger kan ta plass på e-klinikkene 

dersom bistand av helsepersonell er nødvendig. E-klinikkene vil være attraktive og Finnmarkssykehuset 

håper at eksterne aktører vil engasjere seg og ta førersetet der sykehuset selv ikke kan. Ursin mener 

det handler om å få på plass riktig teknologi og forbedre autonomien til pasienten. Pasienter med kols, 

diabetes, hjertesvikt osv. kan utstyres med enkle metoder for blant annet blodprøvetaking hjemme. 

Velferdsteknologi kan bety mye for pasienten og for videre utvikling av behandlingsmetoder gjennom 

desentraliserte kliniske studier. 

 

Viktigheten av vertskapsattraktivitet 

For at Norge skal kunne konkurrere om desentraliserte kliniske studier er det viktig at investorer 

ser verdien ved å gjøre denne typer studier akkurat i Norge. Rask oppstart og et system som 

fasiliteter for god kommunikasjon og gode samarbeid er attraktive egenskaper. Det handler om 

tid og penger som i bedrifter flest, men også til en større grad om kvalitet og mangfold for å 

kunne samle god nok data til å dokumentere effekt og virkning. Ved å fokusere på 

vertskapsattraktivitet kan Norge tiltrekke investeringer som vil gi viktig næringsvekst og skape 

nye arbeidsplasser.  

 

2.3 Verdiskaping og næring 

Dette delkapittelet oppsummerer de viktigste punktene relatert til betydningen av 

desentraliserte kliniske studier. Desentraliserte metoder vil kunne igangsette næringsvekst og 

levere på flere av de rapporterte manglende egenskapene i industrien som den er i dag. Det vil 

riktignok kreve en samlet og koordinert innsats fra alle leddene i industrien, men har til gjengjeld 

store potensielle gevinster for hele samfunnet.  
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Verdiskaping 

Utvikling handler om å skape verdi for pasienten, for helsevesenet, og for industrien i sin helhet. 

Identifiserte fordeler ved desentraliserte kliniske studier er oppsummert i tabellen nedenfor. 
Tabell 2: Mulige fordeler med desentraliserte kliniske studier.  

 

Pasienten 

Ved deltagelse i desentraliserte kliniske studier kan pasienten til en stor grad delta fra eget hjem. Dette 

minimerer nødvendig reise og kostander for pasienten. Tidlige erfaringer viser til en tredoblet 

rekrutteringsrate og mindre frafall. Flere får likere tilgang til deltagelse og dermed tilgang på nye 

behandlingsmetoder og medisiner. Dette kan resultere i bedre livskvalitet og bedre helse blant 

pasienter. 
 

Helsevesenet 

Desentraliserte metoder vil gi større tilgang til kliniske studier for sykehus og klinikker over hele landet 

og forbedre kompetansen blant både helsepersonell og pasientene. Videre vil det øke samarbeid 

mellom helseforetakene, i tillegg til å forbedre samarbeid mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Utvikling kan skje med redusert belasting på helsevesenet. 
 

Industrien 

Rekruttering kan skje fortere og færre frafaller, noe som igjen vil resultere i tidsbesparelse og reduserte 

kostander i utførelse av studier. Desentraliserte kliniske studier vil kunne nå ut til pasienter som ellers 

kan være vanskelig å nå og dermed vise til bedre mangfold og inklusjon. Et system som tilrettelegger 

for desentraliserte kliniske studier, vil gi mulighet for utvikling og utprøving av nye innovative løsninger 

på en mer gunstig måte. 

 

Hva må til? 

Det å tilrettelegge for et klinisk skifte vil innebære å identifisere mer nøyaktig attraktive 

egenskaper og gå inn for å levere på disse områdene. Vi vet at rask oppstart er avgjørende for å 

spare tid og penger, samtidig som at kvalitet er fundamentalt for å dokumentere effekt på en 

trygg og effektiv måte. Systemet må legge opp til innovasjon og verdiskaping ved å skape en 

bedre flyt i kommunikasjon mellom ulike ledd og utvikle riktig infrastruktur for trygg datasamling 

og dataoverføring. CTIS vil bidra til bedre samarbeid og kunnskapsdeling mellom aktører i EU/EØS 

og sørge for pasientsikkerhet. 
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Egenskaper som skiller Norge fra flere andre land er blant annet en digital modenhet og 

teknologibeherskelse. Det vil handle om å utnytte potensialet i teknologiutviklingen i 

hjemmebehandling og ta i bruk etablerte nettverk. Dette gjelder blant annet etableringer av e-

helserom som kan spille en viktig rolle som desentraliserte stasjoner nærmere pasienten og 

velferdsteknologi som fasiliteter for lettvint og jevnlig kommunikasjon.  

 

Når det kommer til utviklingen av ulike desentraliserte modeller gjelder det å involvere pasienten 

tidlig i studiedesign og ta hensyn til opplæring, kontaktpunkter og ansvarsfordeling. Det vil handle 

om å gjøre grundige risikovurderinger og være forberedt på ulike utfordringer som kan oppstå 

underveis. Med et grundig og godt arbeid i tidlige faser vil man kunne yte bedre resultater over 

tid, både for studier og for pasienten selv.  

 

En lysere fremtid 

Ved å tilrettelegge for desentraliserte kliniske studier og økt vertskapsattraktivitet, kan Norge 

levere bedre på ambisjonene i handlingsplanen for kliniske studier. Vertskapsattraktivitet vil 

kunne tilføre kapital og ressurser og vil skape nye arbeidsplasser i helsenæringen. Viktigst av alt 

er imidlertid muligheten for et bedre tilbud til pasienter samt nye behandlingsmetoder, 

medisiner og et friskere samfunn. Vi vet at befolkningen vokser og blir eldre. Flere får sykdommer 

assosiert med alderdom og flere trenger behandling samtidig som behovet for helsepersonell 

øker. Teknologi og desentraliserte kliniske studier vil være viktige verktøy for at Norge kan stille 

bedre rustet for fremtidens helseutfordringer. Helsepersonell vil kunne arbeide smartere, mer 

effektivt og samtidig gi pasientene bedre behandling og et kvalitativt bedre liv. 
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