
Forskningsprotokoll for prosjektet 

ViTandem 

– Avstandsoppfølging i psykisk 

helsevern ved Sykehuset Innlandet. 

Forskningstema: 
Prosjektets målsetning er å utvikle et konsept for samhandling og avstandsoppfølging av personer med 

alvorlig psykisk lidelse som har behov for langvarig behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil ta 

utgangspunkt i et digitalt samhandlingsverktøy (iTandem) som er utviklet ved Regional 

kompetansetjeneste for psykose (TIPS Sør-Øst) og undersøke hvordan dette, i kombinasjon med 

videokonsultasjoner, mottas og kan implementeres i en klinikk med store geografiske avstander.  

1. Innledning:  
Pasienter med alvorlig psykisk lidelse er sårbare pasienter med behov for tett oppfølging. For noen 

gjelder dette over tid og for andre i perioder. Samtidig medfører tilstandene ofte kaotiske episoder 

med en uregelmessig livsstil og vansker med å koordinere gjøremål, inkludert oppmøte til timer i 

poliklinikk. De mest sårbare pasientene innenfor psykisk helsevern er også blant de som oftest ikke 

dukker opp til avtalt behandling. Psykisk helsevern er i dag primært organisert med faste tidspunkter 

for konsultasjon, 45 minutters timer og lite fleksibilitet i hvor og hvordan vi møter pasienten. I tillegg 

er det mangel på bredde i kompetanse i mange deler av landet, og store avstander mellom spesialist 

og pasient vanskeliggjør situasjonen ytterligere. Ved TIPS Sør-Øst opplever vi at det stadig meldes om 

problemer relatert til avstander og manglende geografisk dekning av spesialistkompetanse. Økt 

fleksibilitet og tilgjengelighet av spesialiserte tjenester kan bidra til bedre behandlingsresultater, 

redusert drop-out fra timer og redusert behandlingsfrafall. Videre ser det ut til å være politisk vilje å 

redusere dyre døgnplasser til fordel for behandling utenfor sykehusets vegger. Med digitale verktøy, 

kan vi utvikle behandlingsforløp med høyere grad av presisjon og kontinuitet, det er mulig å koble på 

spesialister som kan være vanskelig å frigjøre til ambulant virksomhet. Digitale løsninger som en 

integrert del av tjenestekjeden for disse pasientgruppene er lite utbredt i Norge, til tross for at 

pasientene har vist seg å være positive til integrasjon av digitale verktøy for å understøtte 

behandlingen (Chan, Godwin, Gonzalez, Yellowlees, & Hilty, 2017; Tofighi, Abrantes, & Stein, 2018).  

iTandems funksjoner er utviklet i tett samarbeid med personer med erfaringskompetanse som er en 

del av Idépanelet ved TIPS SØ. Utviklingsprosessen avdekket klare ønsker fra panelet om valgfrihet i 

hva som følges opp digitalt, samt et ønske om å ikke utelukkende fokusere på egenrapportering av 

symptomer, men også faktorer som er viktig for bedring. Dette er i tråd med internasjonal litteratur 

som fremhever positiv psykologi og et recovery-perspektiv i behandlingen (Schrank, Brownell, Tylee, 

& Slade, 2014). Valgbare selvrapporteringsfunksjoner i iTandem er: Søvndagbok, medisininntak og 

bivirkningsregistrering, psykosesymptomer, humør og rusbruk, samt en egen modul for tilbakemelding 

på behandling før og etter en time. I tillegg er det en egen modul for tilbakemelding om opplevelse av 



bedring og wellbeing, samt oppgavebaserte moduler for å fremme dette ved å øke fokus på positive 

opplevelser, egne styrker og mestring. Og til sist, en modul som motiverer til konkret aktivitet relatert 

til målene pasienten selv setter seg. iTandem lastes ned på pasientens telefon under en konsultasjon 

og fungerer som en personalisert digital kontaktflate mellom pasient og behandler. Med pasienten i 

førersetet, tilpasses verktøyet med de funksjoner som er aktuelle for dette spesifikke 

behandlingsforløpet. Valgt funksjonalitet blir synlig på pasientens skjerm (se fig 1). Rapport gis til 

behandler via innlogging i TSD, Tjeneste for sensitive data. Behandler kan avlese resultater før timen 

med pasienten, eller sammen med pasienten hvis det er ønskelig.  

Konseptet i dette prosjektet skal også tilby muligheten for sikker videokonsultasjon gjennom verktøy 

som er godkjent i helseforetaket. Videoalternativet er ikke ment å redusere kontaktpunkter mellom 

pasient og behandler, men heller å sikre kontinuitet i samhandlingen. Tilfeller der reise til sykehuset 

oppleves som for tid- og ressurskrevende eller der konsultasjonen i hovedsak gjelder praktiske 

problemstillinger, er eksempler der fleksibiliteten som tilbys med video kan medføre tettere og mer 

effektiv oppfølging av pasienten. Erfaringer under og etter Covid-pandemien har vist et behov for 

denne typen tjenester, og flere av helseforetakets poliklinikker har allerede testet ut og implementert 

videoløsninger.  

2. Hensikt og mål  
Hovedhensikt:  Hensikten er å legge til rette for avstandsoppfølging som et supplement til 

behandling av pasienter med behov for langvarig oppfølging. Ved å ta utgangspunkt i iTandem som et 

eksempel på en applikasjon, i kombinasjon med video, vil vi utvikle innovative måter å møte pasienter 

på som kan bidra til økt presisjon og brukertilfredshet. Konsultasjoner som baserer seg på bedre 

oversikt over sykdomsaktivitet mellom konsultasjoner og med mulighet for kortere avsjekk via video 

ved lav sykdomsaktivitet, vil kunne frigi tid til annen pasientrettet virksomhet der behovet er større. 

Fra helseforetakenes perspektiv vil en slik innføring av nye digitale kontaktflater gi viktig erfaringer 

med integrasjon av teknologiske løsninger i konsultasjoner og pakkeforløp. Vi vil fra tidlig fase benytte 

oss av tidlig metodevurdering utviklet ved Centre for Connected Care, C3, for å kartlegge hvilke 

udekkede behov som finnes i Sykehuset Innlandet, og for å øke mulighet for finansiering og 

implementering gjennom utregning av gevinstavtrykk ved forskjellige scenario. Metoden er en health 

technology assesment-metodikk (HTA), utviklet ved C3 (Kristensen et al., 2009; Støme et al., 2020). 

Tidlig metodevurdering vil være med på å sikre at konseptet som utvikles svarer på de faktiske 

problemstillingene og behovene rundt avstand, samt tett og relevant behandling, og med dette har 

høyest mulig nytteverdi for interessentene.  

 

Kortsiktige mål:  

Prosjektet er tredelt og vil innebære  

1) Utføre tidlig metodevurdering som undersøker potensiell nytteverdi av konseptet med HTA-

metodologi. Denne kost/nytte-analysen er formativ, og kan gi kunnskap som styrer valg i utviklingen 

og implementeringen av konseptet.  

2) Tjenestedesign i samarbeid med designbyrå Comte Bureaufor å skape et helhetlig konsept for 

avstandsoppfølging ved Sykehuset Innlandet.  



3) Systematisk undersøkelse av gjennomførbarhet (feasability) og aksept (acceptability) for det digitale 

samhandlingsverktøyet iTandem i kombinasjon med videokonsultasjoner, som testes i klinikk ved 

Sykehuset Innlandet (SI). Dette omfatter alt fra hvordan iTandem tilgjengeliggjøres, oppleves og dens 

funksjonalitet. For å kunne utforme tjenester der digitale kontaktpunkter skal understøtte 

behandlingen er det avgjørende at de digitale flatene dekker både klinikernes og brukernes behov. Å 

teste ut en mobilapplikasjon vil gi oss ny kunnskap om denne typen teknologi en 

behandlingssammenheng.  

 

Vi ønsker å publisere artikler om 1) gjennomførbarhet og aksept av konseptet, 2) tjenestedesign og 3) 

kost/nytteanalyse i norske og internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, populærvitenskapelige 

medier og debattinnlegg. Prosjektet vil bidra med kunnskap til det fremtidige digitaliseringsarbeidet i 

helsetjenestene.  

Utvalg for denne studien 

Utvalget for studien består av to hovedgrupper som vi ønsker å undersøke nærmere: 

1. Pasienter i behandling i psykisk helsevern ved SI. Det vil søkes godkjenning av lokalt personvern for 

denne utvidelsen.  

2. Ansatte med behandlingsansvar for ovennevnte grupper i SI.  

3. Beskrivelse av gjennomføring  
Til deltagelse i denne studien vil vi rekruttere klinikere og pasienter med behov for langvarig 

behandling ved SI. Klinikerne vil gå gjennom en opplæringspakke med rollespill i løpet av høsten 2022 

før de tar i bruk appen og videokonsultasjoner. Rekruttering av pasienter skjer ved at klinikerne 

informerer og spør pasienter de har i behandling ved sin enhet om å delta i prosjektet. Deltagelse 

innebærer kliniker og pasient sammen blir enige om hvordan både appen og videoalternativet skal 

brukes som en integrert del av behandlingen. Videokonsultasjoner gjøres gjennom programvare som 

er godkjent og anbefalt av sykehuset. Klinikere loggfører tidsbruk og type konsultasjon i enkelt skjema 

etter hver konsultasjon med deltagere i prosjektet. Pasienten laster ned iTandem-appen på sin 

mobiltelefon og benytter den i 6 uker i samarbeid med sin behandler. 

iTandem er utformet slik at pasienten selv velger hvilke(n) modul(er) de vil benytte (modulene er 

beskrevet i 1. Innledning). Disse velges ut i samråd med kliniker ved oppstart. Det anbefales å velge ut 

noen fokusområder, heller enn benytte seg av alle moduler samtidig. Kun den/de moduler som 

pasienten selv velger vil være synlig på pasientens åpningsbilde i appen. Pasientene kan også velge om 

de ønsker å få påminnelser om registrering og tidspunkt for eventuelle påminnelser. 

Prosjektkoordinator, kliniker og pasient har ett digitalt oppstartmøte for interesserte deltakere. Her 

gjennomgås samtykke og teknisk hjelp til nedlasting av app.  Klinikerne veileder pasienten i bruk av 

iTandem, med support fra prosjektkoordinator Mari Skoge, ved oppstart og ved eventuelt behov 

underveis. Data som pasientene registrerer i iTandem sendes kryptert til Tjeneste for sikker datalagring 

(TSD) ved UiO. De involverte klinikerne vil få tilgang til kontinuerlig rapport av sine pasienters 

registreringer i iTandem via Publication Portal ved TSD. Disse rapportene hentes ut via innlogging ved 

TSD av kliniker eller prosjektmedarbeider. Innsendte data kan så evalueres av pasient og kliniker i 

behandlingskonsultasjoner og på denne måten integreres i behandlingen.  



Ved oppstart av piloteringen (baseline) vil vi i elektronisk samtykke lagret på TSD registrere 

personnummer og kontaktopplysning i form av e-post og telefonnummer for pasienter. I innledende 

spørreskjema registreres alder, kjønn, behandlingssted, tid i behandling (måneder) og behandlingsnivå 

(døgnpost eller poliklinisk). I tillegg spørres det kort om avstand til behandlingssted, opplevd belastning 

knyttet til reiseveien, samt holdninger og antatt nytteverdi knyttet til bruk av digitale verktøy i 

behandling. Klinikere vil rapportere aktuelle diagnoser på pasienten. For klinikere vil vi registrere alder, 

kjønn, faggruppe, avdeling, behandlingsnivå, team, e-postadresse og telefonnummer, samt kartlegge 

holdninger til bruk av digitale verktøy i sykehuset.  

Etter 6 uker (follow-up) vil vi også gjøre følgende kartlegginger: 

1. Alle pasienter og klinikere vil fylle ut norsk oversettelse av the System Usability Scale (SUS) (Brooke, 

1996) som er et enkelt og reliabelt spørreskjema for å måle brukervennlighet. Det består av 10 items 

med fem svaralternativer; fra Helt enig til Helt uenig (se vedlegg). Skjemaet er et generisk skjema som 

benyttes til å evaluere forskjellige produkter og tjenester, inkludert hardware, software, 

mobiltjenester, nettsider og applikasjoner.  

2. I tillegg vil det utformes et spørreskjema (vedlagt) for å kartlegge brukervennlighet, med fokus på 

spesifikke aspekter ved avstandsoppfølging og iTandem. Alle pasienter vil bli bedt om å fylle ut dette 

spørreskjemaet. 

3. Et utvalg av pasientene vil bli invitert til å delta i individuelle kvalitative intervjuer for å evaluere 

utprøvingen av video og iTandem som samhandlingstjeneste. Intervjuprotokollen er vedlagt.  

4. Byrået som er engasjert i tjenestedesignprosjektet (Comte Bureau) vil gjennomføre 5 

pasientintervjuer, 5 klinikerintervjuer og 1 fokusgruppe med klinikere. 

5. Alle klinikerne blir invitert til kvalitativt gruppeintervju for å evaluere utprøvingen av video og 

iTandem som samhandlingstjeneste. Intervjuprotokollen er vedlagt.  

Design og analyse 

Problemstillingene vil bli undersøkt under og i etterkant av utprøvingen av samhandlingsverktøyene. 

Denne studien vil samle inn både kvantitative og kvalitative data og benytter seg derfor av mixed 

methods. Den kvantitative dataen som innsamles via TSD vil analyseres ved hjelp av det statistiske 

verktøyet SPSS. Etter gjennomført utprøving benyttes skjema for å fange opp brukervennlighet for 

både pasienter og behandlere, disse analyseres med standard statistiske analyser. Kvalitative 

transkriberte data som også samles inn i etterkant av utprøving fra individuelle intervjuer og 

fokusgruppeintervjuer med både pasienter og behandlere for å evaluere nytten og opplevelsen med 

bruk av samhandlingsverktøyet, vil transkriberes og analyseres ved hjelp av systematisk 

tekstkondensering ad modum Malterud (Malterud, 2012).    

Studiens digitale verktøy  

Appen driftes av et team ved WAPP - “Web application group” ved USIT (Universitetets senter for 

Informasjonsteknologi, Universitetet i Oslo (UiO) som har utviklet programvaren i samarbeid med 

forskere ved TIPS Sør-Øst og SFF NORMENT. Verktøyet er ROS-analysert og godkjent av PVO ved OUS 

(dato).  Alle sikkerhets- og personvernmessige forhold ble her funnet tilfredsstillende. UiO’s Tjenester 



for Sensitive Data (TSD) brukes til å innhente, lagre og analysere sensitive forskningsdata i et sikkert 

miljø. TSD skal benyttes for digital overføring, lagring og behandling av informasjon som blir registrert 

i iTandem. For å tilfredsstille sikkerhetskravene mht. sensitive forskningsdata bruker TSD spesifiserte 

lagringsplasser, kryptert back-up og –kommunikasjon, og blir betraktet som Norges sikreste løsning for 

overføring og lagring av forskningsdata.  

 

 

Fig 1. Skjermbilder fra ulike funksjoner i iTandem.  

Registreringer i iTandem  

Søvn:  Denne registreringen vil kunne bidra til å avsløre en underliggende søvnforstyrrelse, samt 

monitorere tiltak for å bedre søvnen. Vi har digitalisert søvndagboken som anbefales av Nasjonal 

kompetansetjeneste for søvnsykdommer som bygger på en konsensusbasert søvndagbok (Carney et 

al., 2012). Pasientene får en påminnelse om å registrere hvordan natten har vært hver morgen. Om 

kvelden blir vedkommende spurt om søvn i løpet av dagtiden. Dette tar under 1-2 minutter. 

Medisiner:  I denne funksjonen kan pasienten holde oversikt over egne medisiner. Det er mulig å 

registrere en medisinliste og aktivere påminnelser på når du skal ta medisinen. Om man opplever 

bivirkninger, kan disse registreres i et kroppskart som bygger på et validert spørreskjema (Lingjaerde, 

Ahlfors, Bech, Dencker, & Elgen, 1987) Dette tar under 1-2 minutter. 

Bedring: Bedringsmodulen består av 5 funksjoner: 1) Oppgave om bedring som består av spørsmål 

om recovery prosessen basert på et validert spørreskjema (Neil et al., 2009). 2) Registrering av gode 

følelser og tanker basert på WEMWEBs, et validert skjema om Wellbeing (Tennant et al., 2007). 3) Et 

spørsmål om hvor fornøyd du er med livet hentet fra Lehmans Quality of Life Scale (Lehman, 1988). I 

tillegg er det to registreringsoppgaver knyttet til to intervensjoner; 1) Du skal registrere tre gode ting 

du har opplevd i løpet av dagen, og 2) Hvordan du bruker dine personlige styrker, og hvordan dette 

oppleves. Disse er basert på positiv psykologi og handler om å rette fokus på det som gir livet positivt 

innhold (Riches, Schrank, Rashid, & Slade, 2016). Dette tar under 3-4 minutter. 

Humør: I denne modulen er det lagt inn en digitalisert versjon av en stemningsdagbok som er i bruk 

i hele Norge ved psykoedukative kurs ved bipolar lidelse. I tillegg er det lagt inn en registrering av hvilke 

følelser vedkommende har hatt i dag og hvilken grad de har vært stabile eller svingende. Pasienten 

velger mellom 15-20 ulike følelser som er illustrert ved en emoji, og trykker på disse. De har også 

mulighet for å skrive et fritekstfelt om det ikke er en emoji som synes passende, og om det har vært 

en utløsende faktor. Dette tar under 1-2 minutter. 



Psykose: Spørsmålene om positive psykotiske symptomer er utarbeidet av forskningsgruppen ved 

TIPS Sør-Øst og er lagt nært opp til det man ville spurt om i klinisk praksis; Hører du/ ser du ting andre 

ikke ser? Er det noen som vil deg vondt? Har du spesielle krefter? Har noen kontroll over tankene dine? 

Føler du at det skjer noe rundt deg som har spesiell betydning? Hvor mye påvirker det deg? Var det 

noen andre som kommenterte det? Var det noe som trigget det? Var det noe som hjalp i forhold til 

dette? I tillegg vil det være ulike spørsmål om tankeprosesser. Dette antas å ta 2-3 minutter å svare 

på. Pasienten kan også registrere negative symptomer via et validert spørreskjema (Dollfus, Mach, & 

Morello, 2016). Negative symptomer endrer seg langsomt, så det vil kun være aktuelt å svare på dette 

månedlig eller sjeldnere. Dette tar under 1-2 minutter. 

Aktivitet: I denne modulen registreres daglig aktivitet og gjøremål. Målene for behandlingen er egne 

punkter som kommer opp på skjermen når aktiviteten registreres. Dette skal medvirke til å øke fokuset 

på de aktivitetene som støtter opp om målsetningen. Dette tar under 1-2 minutter. 

Rus: I denne modulen er det lagt opp til registrering av om vedkommende har ruset seg, om det 

forstyrret hverdagen og hva som ble inntatt. Dette tar under 1-2 minutter. 

Behandling feedback:  I denne modulen gis det mulighet for feedback på konsultasjoner og 

behandling. Før time; Siden siste time, hvordan har du følt deg nå et gjelder personlig velvære, forhold 

til familie, forhold til venner, forhold til skole/jobb. Etter time: Vedrørende siste time, i hvilken grad 

har du følt deg respektert og forstått, opplevd at dere snakket om ting som var relevant for mål og 

behandling, snakket om det som var viktig for deg, timen ble lagt opp på en god måte, timen var god 

for meg. I tillegg er det en oversikt over behandlere og avtaler i denne funksjonen. Dette tar under 1-

2 minutter. 

Oppfølging av deltagere 

Prosjektkoordinator følger opp klinikere gjennom ukentlig veiledning eller ved behov. Klinikere vil i 

prosjektperioden avlese data fra sine deltakeres iTandem-registreringer i TSD forut for konsultasjoner. 

Informasjon fra registreringene brukes så aktivt inn i timene med pasientene. Ellers er det lagt til rette 

for fleksibilitet med tanke på fysiske og digitale timer i behandlingsforløpene. 

4. Avveining av nytte og risiko ved prosjektet 
Mulige fordeler:  

Gjennom iTandem kartlegges klinisk relevante fenomener og pasientene tilbys recoveryorienterte 

aktiviteter som skal understøtte og informere deltakernes behandling. Om dette føles akseptabelt og 

gjennomførbart kan det styrke pasientens opplevelse av ta aktivt del i egen bedringsprosess, og 

fremme tilfriskning. Formålet er å kunne utforme bedre og mer persontilpassede forebyggings- og 

behandlingsstrategier for pasientene, en grundig kartlegging av hvordan symptomer varierer over tid, 

og hvordan livsstilsfaktorer som søvn og rusmiddelbruk påvirker symptomene. Dette kan være til nytte 

for den enkelte i behandlingen. Samtidig har vi en hypotese om at det kan styrke arbeidsalliansen med 

behandler fordi pasienten er førende med tanke på valg av funksjoner som oppleves som viktige for 

tilfriskning.  

 



Tilbakemeldinger på selve verktøyet vil også ha en nytteverdi for videreutviklingen av iTandem da 

dette regnes som et iterativt prosjekt der utviklingen vil være syklisk basert på stadige test og 

justeringssløyfer. Vi har et langsiktig mål om å utvikle dette til et verktøy som skal kunne bidra til bedre 

tilrettelagt behandling og muligheter for avstandsmonitorering av pasienter som av ulike årsaker har 

problemer med å møte opp til timer. Dette kan skyldes angst, redusert planleggingsevne eller 

geografiske avstander. Kombinasjonen av iTandem og videokonsultasjon vil kunne overkomme en del 

av disse hindringene, og bidra til nye metoder og praksiser innen oppfølging av pasienter med 

langvarige behandlingsbehov i spesialisthelsetjenesten. For å kunne fungere optimalt, er det et mål at 

iTandem skal kunne kobles opp til kliniske journalsystemer.  

 

Mulige ulemper: 

En ulempe med deltakelse i prosjektet kan være tidsbruk, da registrering i appen vil ta av brukernes 

tid. Tidsbruk er estimert til noen minutter daglig i registreringsperioden samt noe tid brukt i 

konsultasjonen. Jo flere moduler brukerne velger, jo mer tid vil registreringen medføre. Det er ikke 

anbefalt å jobbe med for mange moduler på en gang. Vi vet fra tidligere forskning, at noen vil kunne 

oppleve at regelmessig registrering av symptomer, kanskje særlig negativ affekt, kan føre til at man 

blir mer oppmerksom på disse på en negativ måte. Brukerpanelet har også påpekt at i noen faser av 

lidelsen, kan monitorering være utfordrende (f.eks ved mistenksomhet eller økende 

oppstemthet/nedstemthet). Det kan også oppleves upraktisk å ha mobilen tilgjengelig med 

påminnelser gjennom deler av dagen. Generelt gjelder det ekstra strenge regler når det gjelder e-

helseverktøy og overføring av digitale data. Disse kan komme på avveie hvis ikke datasikkerheten 

ivaretas. Den utfordringen foreligger også i dette prosjektet, men vi mener den er godt ivaretatt av 

TSD med den høyeste sikkerheten som eksisterer i øyeblikket. Det er også en frykt for at bruk av e-

helseverktøy kan stå i veien for, og redusere, person til personkontakten mellom behandler og bruker 

av helsetjenestene. Dette kan i så fall oppleves som et dårligere behandlingstilbud. Slik denne studien 

er utformet, mener vi at den integrerte tilnærmingen som beskrives, skal redusere faren for dette. 

Tiltak 

Tiltak for å begrense opplevelse av belastning og øke opplevelse av nytteverdi for deltakerne: Brukerne 

kan selv, i samarbeid med behandler regulere antall moduler de velger å følge opp samtidig, og over 

hvor lang tid. Antall moduler kan fortløpende justeres i konsultasjoner med behandler eller på 

egenhånd ut fra den enkeltes erfaringer. Dette vil kunne redusere eventuelle belastninger og hindre 

utilsiktede negative effekter for tilfriskning. iTandem er utviklet og designet for å understøtte, ikke 

komme i stedet for den mellommenneskelige kontakten mellom behandler og bruker der det er det 

beste alternativet. Vi forventer at dette vil redusere potensielle negative effekter av å integrere 

iTandem som e-helseverktøy i helsetjenesten. Det samme prinsippet gjelder for videoalternativet, der 

behandler og pasient står fritt til å velge i hvor stor grad digitale konsultasjoner skal være del av 

behandlingsforløpet, noe vi forventer vil gi opplevelse av økt fleksibilitet og individtilpasning. Om dette 

medfører riktighet i praksis vil være en del av evalueringen, både av bruker- og klinikererfaringer.  

Datasikkerhetsmessige tiltak: For å redusere risikoen for at sensitive data kommer på avveie, er all 

håndtering av data integrert med Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved UiO, som regnes som Norges 

sikreste dataoverførings- og lagringsløsning for forskningsdata. Arbeidet med ROS-analyse av iTandem 

er ferdigstilt og den er godkjent av PVO ved OUS, der alle sikkerhets- og personvernmessige forhold er 

gjennomgått. ROS-analysen er vedlagt søknad til PVO.  



Forsvarlighet:  

Sikker lagring og overføring av sensitive data har vært, og vil fortsette å være sentralt i 

prosjektutviklingen. Brukere har vært involvert i ulike faser i utviklingen av iTandem fra ide til innhold, 

og tilpasninger er gjort på bakgrunn av brukernes innspill. Med basis i tiltakene beskrevet over er det 

vår vurdering at fordelene ved å gjennomføre prosjektet oppveier ulempene og at ulempene for den 

enkelte er begrenset. På bakgrunn av dette vurderer vi prosjektet som forsvarlig.  

5. Fremdriftsplan for prosjektet  
2022:   

2. halvår: 

 Opplæring av utvalgte klinikere. Vi vil bruke simuleringsutstyr med rollespill og videoopptak 

for å understøtte dette arbeidet. Fra slutten av oktober regner vi med å kunne starte opp med 

inklusjon av deltagere. Inklusjon og gjennomføring vil løpe ut andre kvartal i 2023.  

 Tjenestedesignprosjekt påbegynnes.  

 Informasjon til tidlig metodevurdering samles inn. 

2023: 

1. halvår:  

 Inklusjon pågår og avsluttes.  

 Designprosjekt avsluttes i begynnelsen av 2023. Konsept for avstandsoppfølging ferdigstilles.  

 Analyser og oppsummering av funn i form av populærvitenskapelige artikler, og artikler for 

fagfellevurdering og publisering i internasjonale tidsskrifter påbegynnes. 

6. Organisering, ledelse og samarbeid 
iTandem er utviklet ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-

Øst), Oslo universitetssykehus (OUS) i samarbeid med Universitetets senter for informasjonsteknologi 

(USIT) på Universitetet i Oslo (UiO). TIPS Sør-Øst har ekspertise på psykose- og bipolare lidelser og har 

som hovedoppgave å drive med fagutvikling, undervisning og å fremme forskning på disse lidelsene i 

Helse Sør-Øst.  Alle seniorforskerne ved TIPS Sør-Øst har relevant klinisk erfaring og er tilknyttet Klinisk 

gruppe ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). NORMENT er et senter for 

fremragende forskning finansiert av Forskningsrådet.  

Prosjektledelse: Kristin Lie Romm er psykiater, PhD, seksjonsleder for TIPS Sør-Øst og 

førsteamanuensis ved Medisinsk Fakultet, Universitet i Oslo. Sofie Ragnhild Aminoff er 

psykologspesialist og PhD. Aminoffs spesialområde er bipolar lidelse og affektlabilitet.  

 Prosjektkoordinator:  Mari Skoge er psykolog med erfaring fra både klinikk, inkludert digitale 

helsetjenester, og informatikk. 

Prosjektmedarbeidere 

TIPS Sør-Øst: Ansatte ved TIPS Sør-Øst har vært involvert i alle stadier av utviklingen av iTandem, og 

deres spesialkompetanse har guidet både funksjonalitet og forskning: Elizabeth Ann Barrett er 

psykologspesialist og PhD. Barretts spesialområde er søvnforstyrrelser og psykoselidelser. Erlend Mork 

er psykologspesialist og PhD. Morks spesialområde er suicidalitet, selvskading og affektregulering. Tor 



Gunnar Værnes er psykologspesialist med selvforstyrrelser og risikotilstander for psykose som sitt 

hovedområde. Carmen Simonsen er psykologspesialist og PhD. Simonsens forskningsinteresser 

omfatter alvorlig psykisk lidelse hos barn og unge, stigma ved psykisk lidelse og recovery.  

Sykehuset Innlandet: Seksjonsleder Marianne Fosstveit (Avdeling for akuttpsykiatri og 

psykosebehandling, Sanderud), Gina Bryhni, psykiatrisk sykepleier, Kirsti Stave, psykologspesialist, 

Hilde Kristin Aam Szabo, TIPS-konsulent. 

Erfaringskonsulent ved SI bidrar som brukerrepresentant.  

NORMENT: Ingrid Melle er professor, psykiater og nestleder ved NORMENT. Hun er sentral i 

planlegging av prosjektet og utarbeidelse av forskningsspørsmål. Trine Vik Lagerberg er seksjonsleder 

ved NORMENT og leder for forskergruppen «Kliniske sykdomsmekanismer». Hun har også ledet 

utviklingen av MinDag i eNORMENT. Thomas Bjella har hovedfag i psykologi og er dataingeniør. Bjella 

er ansvarlig for databasen ved NORMENTog håndterer data til TSD, USIT.  

Oslo Universitetssykehus: Eline Borger Rognli er psykolog og PhD. Rognli har bred kunnskap om 

alvorlig psykisk lidelse og er gruppeleder ved RusForsk ved Klinikk Psykisk helse og avhengighet, OUS.   

Senter for fremtidig helse C3: Kari Kværner, senterleder og Mona Rønningsen, senterkoordinator. 

Universitetet i Oslo: Pål Fugelli er senioringeniør ansatt ved Universitetets senter for 

informasjonsteknologi (USIT) ved UiO og leder av Tjenestegruppe for Datainnsamling og Analyse.  

7. Finansiering 
Prosjektet er så langt finansiert via Innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, Universitetet i Oslo og Oslo 

universitetssykehus. Ingen medarbeidere har økonomiske interessekonflikter i dette prosjektet.  

8. Vedlegg 
Dokumenter som skal legges inn i nettskjema 

 Spørreskjemaer om bruken av tjenesten – før oppstart (kliniker- og pasientversjon) 

 Spørreskjemaer om bruken av tjenesten – oppfølging (kliniker- og pasientversjon) 

 System Usability Scale – SUS 

Dokumenter i papirversjon 

 Intervjuguider (kliniker- og pasientversjon) 

 Samtykkeerklæringer (kliniker- og pasientversjon) 

 Taushetserklæring til designprosjektet 

 Mal til logging av konsultasjoner som fylles ut av klinikere 
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