
Avdeling for Digital 
Helseforskning

FAGKONFERANSE 2022

20 år med eHelseløsninger
for mestring og 
kommunikasjon 

Mandag 20 juni 2022

Presentasjoner



Side Presentasjon

2 Velkommen: 20 år med eHelseløsninger for mestring og 
kommunikasjon 
Lise Solberg Nes, Avdelingsleder, Avdeling for Digital Helseforskning 
(DIG), 
Medisinsk klinikk (MED), Oslo universitetssykehus (OUS) 

16 StressProffen - stressmestring for pasienter med kreft 
Elin Børøsund, Seksjonsleder Forskning og utdanning, DIG-OUS 

28 EPIO - å leve godt med langvarige smerter 
Hanne Stavenes Støle, Innholdskonsulent, DIG-OUS 
Ingrid Konstanse Ledel Solem, Forsker, SINTEF Digital 
Katrine Bostrøm, PhD stipendiat, DIG-OUS, UiO

43 eChange - vektstabilisering etter vektnedgang 
Rikke Aune Asbjørnsen, PhD stipendiat, DIG-OUS, 
Sykehuset i Vestfold (SiV), Universitetet i Twente - Nederland 

48 Metoder for involvering av stakeholders i utvikling av eHelseløsninger
Stian Jessen , PhD stipendiat, DIG-OUS, UiO 

55 InvolverMeg - kommunikasjonsverktøy for pasienter med kronisk 
sykdom 
Berit Seljelid, PhD stipendiat, DIG-OUS, UiO; Spesialrådgiver Avdeling 
for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester-OUS 

59 ZuperSmart - mestring av stress blant barn 
Belinda Ekornås, Forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress & Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging – region Øst 
Elise Flakk Nordang, Seksjonsleder innholdsredaksjonen, DIG-OUS 

63 eBattle - behandling av alvorlig fedme hos ungdom 
Jøran Hjelmesæth, Senterleder, Senter for sykelig overvekt, SiV; 
Professor, Institutt for klinisk medisin, UiO 

74 Fra forskning til marked 
Thomas de Mora, Daglig leder, dHealth AS 

82 Oppsummering og veien videre 
Lise Solberg Nes, Avdelingsleder, DIG-OUS 

Innhold



AAvdelingg forr Digitall Helseforskning
FAGKONFERANSEE 2022

200 årr medd eHelseløsninger fforr mestringg ogg 
kommunikasjonn 

Mandag 20 juni 2022
Rødt auditorium, Rikshospitalet

Lise Solberg Nes, Avdelingsleder
Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)

Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF

20 ÅR
2002 - 2022

2



2002: Senter for Pasientmedvirkning og Sykepleieforskning (SYF/SPS) 
• Rikshospitalet (Direktørens stab)

2009/10: Senter for Pasientmedvirkning & Samhandlingsforskning (SPS)
• Oslo universitetssykehus HF (Medisinsk klinikk)

2020: Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)
• Oslo universitetssykehus HF (Medisinsk klinikk)

2002 - 2014

2015 -

Litt historie
2002 - 2022

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)

TVERRFAGLIG HELSEFAGLIG FORSKNING

Samarbeid, Samvalg 
og Samhandling

Forskere, post-doktorer, stipendiater, master’s-studenter, informasjons/innholdseksperter, designer/systemutviklere, administrasjon og erfaringskonsulenter/brukere

Kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser

Brukermedvirkning

Styrke: Sykdomsmestring for pasienter med 
alvorlige/langvarige sykdommer

Pasienters rolle og 
kompetanse

Kommunikasjon, samarbeid, 
samvalg og samhandling

Forskere, post-doktorer, stipendiater, master’s-studenter, informasjons/innholdseksperter, designer/systemutviklere, administrasjon og erfaringskonsulenter/brukere
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Lise Solberg Nes Elin Børøsund
Forskning og utdanning

Per Tømmer
Løsningsutvikling

Elise Flakk Nordang
Innholdsredaksjon

Heidi Nygård
Administrasjon

Elin Bolle Strand

Avdeling for Digital Helseforskning

Seksjoner og ledergruppe

Forskningsfokus 
Avdeling for Digital Helseforskning

Profesjonelle helsetjenester 10%

Egenbehandling 90%
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Kunnskap
og løsninger som 

skaper bedre helse 
på den enkeltes 

premisser

Intervensjoner 

og  

systemløsninger som

styrker personlig 

helsekapasitet

Personsentrert 

samvalg og 
samhandling 

i helsevesenet

Forståelse av underliggende mekanismer
(biologiske, psykologiske og sosiale)

FORSKNINGSTEMAER: 

* Egenmestring, motivasjon, 
selv-regulering og aktivering av 
egne ressurser.

* Bruker-sentrert involvering for 
å optimere brukeropplevelser og 
resultater

FORSKNINGSTEMAER: 

*  Fremmende og hemmende faktorer 
ved personsentrerte samhandlings-
intervensjoner. 

* Tiltak og beslutningsstøtte for brukere 
og behandlere for effektiv og 
pasientsentrert kommunikasjon og 
samhandling. 

FORSKNINGSTEMAER:

*  Hvilke variabler er involvert, når og 
hvordan?

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)

FORSKNINGSFOKUS

digitalhealth.no

• Kommunikasjon/Kartlegging/Samhandling/Forberedelse til konsultasjon
• Egenmestring/Selvhjelp

LØSNINGER 
fra Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)

2002 - 2022
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• Kartlegging
• Monitorering av helseproblemer
• Forberedelse til konsultasjon

Choice  

Finansiering: Forskningsrådet #177500

>

Choice  

>

Choice
Et forskningsbasert kommunikasjons- og kartleggingsverktøy

FORSKNINGSRESULTATER
• Fremmer kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell
• Rett på sak/mer effektiv
• Fanger opp problemer som ellers lett blir oversett
• Pasientens rolle endrer seg – tar mer ansvar
• Økt bevisstgjøring og innsikt i egen helsetilstand
• Økt forutsigbarhet og opplevelse av å ha kontroll
• Bedre livskvalitet og mestring
• Signifikant reduksjon av symptomer og plager, mindre behov for hjelp

www.digitalhealth.no (se publikasjoner) 6



Et kartleggings- og kommunikasjonsverktøy for barn 

Finansiering: Forskningsrådet; Helse Sør-Øst; Kreftforeningen

Et forskningsbasert kommunikasjons- og kartleggingsverktøy for barn

SiSom
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WebChoice
Internettstøtte i pasienters hjem  

Finansiering: Helse Sør-Øst #2009051

Sikker melding 
pasient - helsepersonell  
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• Føler seg bli tatt på alvor
• Bedre innsikt og perspektiv på egen 

tilstand
• Hva som er ”normalt” - Mer kunnskap
• Lettere å håndtere problemene
• Lettere å vite hva man skal spørre om
• Bedre forberedt til konsultasjon
• Tar mer initiativ

Pasienter om bruk av WebChoice

www.digitalhealth.no (se publikasjoner)

CONNECT

CONNECT UNG

CONNECT FORELDRE

CONNECT 
PÅRØRENDE

Finansiering: Forskningsrådet # 176823; Extrastiftelsen (Barnekreftforeningen); Kreftforeningen; Helse Sør-Øst

• Nettbasert verktøy for å støtte bedringsprosesser for personer med langvarige 
psykiske helseutfordringer

• En interaktiv arbeidsbok med fokus på ressurser og mestring
• Formål å bidra til:

• Involvering og kontinuitet i egen oppfølging og behandling
• At brukerens erfaringer, styrker og verdier blir tydeliggjort
• Oversikt og kontroll over forhold av betydning for egen helse

Recoveryy andd collaborationn 
An internet based mental health support tool

Finansiering: Forskningsrådet & Extrastiftelsen

www.digitalhealth.no (se publikasjoner)
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• Et digitalt verktøy til støtte for mentoring, både for unge mentees og deres mentorer
• En plattform som skal bidra til å styrke sosial kapital og resiliens blant unge, 

nyankomne innvandrere. 
• I en sikker digital plattform som kombinerer 3 hovedkomponenter: 

• Mentoring
• Verktøykasse med fokus på egne ressurser og mestring
• Et forum hvor ungdom kan kommunisere på en sikker og trygg måte

Resiliency at Work (R@W)
By and for young people

Finansiering: Forskningsrådet #269438 
www.digitalhealth.no (se publikasjoner)

• Et digitalt støtteverktøy ment for å hjelpe mennesker med å bruke 
sine styrker og ressurser i hverdagen med helseutfordringer

• Kombinere kunnskap om styrker og ressurser med sykdomsmestring 
og engasjerende design

MyStrengths/Gamification
Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Forskningsrådet (IKT-Pluss): # 248026    
www.digitalhealth.no (se publikasjoner)

Samarbeidsprosjekt med Nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, OUS 

Videokonsultasjoner
eHelseløsning i poliklinikk
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Hva har vi lært?

Senter for 
pasientmedvirkning….

Klinisk erfaring 
(helsepersonell)

Relevant evidens 
(forskning)

Pasienters erfaring, 
verdier & preferanser

(brukerinnspill/brukermedvirkning)

Evidensbasert, 
brukersentrert 

behandling/støtte

LØSNINGER 
fra Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)

• Kommunikasjon/Kartlegging/Samhandling/ Forberedelse til konsultasjon
• Egenmestring/Selvhjelp
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StressProffen©™: 
En digital stressmestringsløsning for pasienter med kreftg g p

E Børøsunda, PhD, SL Ehlersb, PhD, MM Clarkb,PhD, MA Andrykowskic,PhD, L Solberg Nesa,b,d ,PhD
aDepartment of Digital Health Research, Oslo University Hospital, Norway, 

bMayo Clinic, Minnesota, USA, cUniversity of Kentucky, USA, dFaculty of Medicine, University of Oslo, Norway
Finansiert av Oslo universitetssykehus og Kreftforeningen (#4602492-2013)

Å leve godt med langvarige smerter 
(EPIO™©)

Å 

L Solberg Nes1,2,3, C Varsi1,4, H Eide4, ÓB Kristjánsdottir1, E Børøsund1, LB Waxenberg5, KMG Schreurs6,  KE Weiss 7,          
EJ Morrison2, IK Ledel Solem1, 3, K Bostrom1, 3, E Flakk Nordang1, H Stavenes Støle1, A Stubhaug 3,8

1Avdeling for Digital Helseforskning , Oslo universitetssykehus HF, 2Department of Psychology and Psychiatry, College of Medicine and Science, Mayo Clinic; 
3Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo; 4University of South-East Norway; 5University of Florida; 6University of Twente; 

7University of Washington; 8Department of Pain Management and Research, Oslo University Hospital 

Finansiert av Norges Forskningsråd (Helsevel #256574-2016)

Epione
Greek goddess
for the sooting

of pain

RA Asbjørnsena,b,c, J Hjelmesæthb,d, M Smedsrøde, MM Clarkf,  M Olliviera, E Børøsunda, M Svendseng, S Tonstadh, F Gallefosse, MM Graffi, L van 
Gemert-Pijnenb, L Solberg Nesa,d,f

aAvdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus HF, bSykehuset i Vestfold, dFaculty of Medicine, University of Oslo, Norway University of Twente, 
the Netherlands eSykehuset Sørlandet, fDepartment of Psychiatry & Psychology, Mayo Clinic, USA, gAvdeling for Klinisk service, Oslo universitetssykehus

hAvdeling for Endokrinologi, Sykelig overvekt og Forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus HF, iLandsforeningen for Overvektige,  iFaculty of Medicine, 
University of Oslo, Norway

Finansiert av Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold

eCHANGE™©: eHelseløsning for 
langvarig vektstabilisering etter vektnedgang
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B Seljelid 1,2,3, C Varsi 1,4,, L Solberg Nes 1,,2,5, J Bollerslev 2,6, AE Stenehjem7, E Børøsund 1,4

1Avdeling for Digital Helseforskning , Oslo universitetssykehus HF, 2Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo; 3Avdeling for
samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, Oslo universitetssykehus HF; 4Universitetet i Sør-Øst Norge; 5Department of Psychology

and Psychiatry, College of Medicine and Science, Mayo Clinic; 6Avdeling for Endokrinologi, Sykelig overvekt og Forebyggende medisin, Oslo 
universitetssykehus HF; 7Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Finansiert av Norsk sykepleierforbund (NSF)

InvolverMeg:
eHelseløsninger for nyretransplanterte og 

pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst 

Samarbeidsprosjekt med Nyremedisinsk avdeling og Avdeling for Endokrinologi, Sykelig overvekt og Forebyggende 
medisin, Medisinsk klinikk, OUS 

InvolveMe

Pårørende til kritisk syke – veien videre: 
The Caregiver PATHWAY project

S Watland 1,2,3, L Solberg Nes 1,2,4, M Ekstedt 5,6, U Stenberg7,8, E Hanson6,E Børøsund 1,9

1Avdeling for Digital Helseforskning , Oslo universitetssykehus HF; 2Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo;
3Medisinsk intensiv, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF; 4Department of Psychology and Psychiatry, College of Medicine 

and Science, Mayo Clinic; 5Karolinska institutet, Stockholm; 6Linnaus University, Kalmar, Sverige; 7Frambu kompetansesenter for sjeldne
diagnoser; 8Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus HD; 9Universitetet i Sør-Øst Norge

Finansiert av Stiftelsen DAM # 2021/FO347303 (Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Samarbeidsprosjekt med Akuttmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, OUS 

E Flakk Nordang1, B Ekornås2,3, C Rygg1, E Bolle Strand1,4,  C Varsi1,5, L Solberg Nes1,6,7

1Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus HF, 2Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging, region øst
(RVTS Øst), 3Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 4VID vitenskapelige høgskole; 5Universitetet i Sør-Øst Norge;  6Department of 

Psychiatry & Psychology, Mayo Clinic, USA, 7Institutt for Klinisk Medisin, Universitet i Oslo

Finansiert av Oslo universitetssykehus HF og RVTS Øst 

ZuperSmart™©: 
Et Digitalt Stressmestringsverktøy for Barn

Samarbeidsprosjekt med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging, region øst (RVTS Øst) 
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Hva mer vi får høre om i dag

• Brukermedvirkning/Stakeholder involvering
• Utvikling (fra innhold til løsning)
• Brukertesting
• Feasibility pilot studier
• Randomiserte kontrollerte studier
• Betydning og potensiale

Prosjektvideoer
StressProffen

eCHANGE

Bridge the gap

Forskning
Klinisk bruk

14



https://dhealthapp.no/

https://www.inven2.com/digital-hjelp-til-livsmestring/

Vi omgjør forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester

dHealth – for proactive and better healthcare

https://dhealthapp.no/

Nyt dagen – og si ifra om du har spørsmål!

15



StressProffen™ – stressmestring for pasienter med kreft

Elin Børøsund, PhD, Seksjonsleder forskning og utdanning
Lise Solberg Nes, PhD, Avdelingsleder og prosjekleder

Avdeling for digital helseforskning
Medisinsk klinikk - Oslo universitetssykehus HF

Fagkonferanse, Avdeling for digital helseforskning, Oslo universitetssykehus HF
20. juni 2022

• Kreftrelatert stress
– Bekymring, usikkerhet, angst, depresjon

• Forbygging via opplæring i mestringsstategier

Clark et al. (2013). Randomized controlled trial of maintaining quality of life during radiotherapy for advanced cancer. Cancer,
Schou et al. (2008). Psychosocial intervention as a component of  routine breast cancer care – who participates and does it help? Psycho-Oncology,
Andrykowski  & Manne (2006). Are psychological interventions effective and accepted by cancer patients? I. Standards and levels of evidence. Annals of Behavioral Medicine,

Bakgrunn

Hensikt

• Utvikle og teste effekten av et 
stressmestringsverktøy som har som hensikt å 
redusere stress hos mennesker som lever 
med kreft

Fase II – RCT
2017-2020

Fase I – Utvikling og pilot
2015-2016

16



Involvering av brukere i alle ledd

Intervju pasienter

Innnspill fra helsepersonell

IInnhold

Evidensbasert 

Bearbeidet til appformat

Brukertestet

Papirprototype
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IInnholdd ii appen
Modul 1: Stress og stressmestring
Modul 2: Stress, livskvalitet og planlegging
Modul 3: Tanker, følelser og egenomsorg
Modul 4: Tankeendring, mindfulness og visualisering
Modul 5: Mestring
Modul 6: Sosial støtte, humor og meditasjon
Modul 7: Sinnemestring
Modul 8: Selvsikkerhet, selvhevdelse og kommunikasjon
Modul 9: Helseadferd og målsetting
Modul 10: Stressmestring, oppsummering og videre bruk

Randomisert kontrollert studie
Rekruttering (juni 2017-juli 2019)

19



• Være under behandling for kreft eller 
tidligere ha hatt kreft (max ett år siden 
ferdig med behandling)

• Være over 18 år
• Beherske norsk skriftlig/muntlig
• Disponere smarttelefon eller nettbrett
• Kunne møte opp på OUS for introduksjon 

til bruk av programmet (1,5 time)

Inklusjonskriterier

Metode

• Randomisering:  Intervensjons- eller kontrollgruppe
• Begge grupper besvarte spørreskjema ved oppstart, 3, 6 og 12 mnd
• Primært utfallsmål 

• Opplevd stress (Perceived Stress Scale; PSS-14)
• Sekundære utfallsmål

Angst og depresjon (Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS) 
Selvreguleringsfatigue (Self-Regulatory Fatigue scale; SRF-18)
Helserelatert livskvalitet (Short-Form Health Surveys; RAND-36) 

Metode

• Intervensjonsgruppen
• Fysisk introduksjonsmøte til StressProffen
• Tilgang til StressProffen - 10 appbaserte 

moduler
• Telefonoppfølging etter 2-3 & 6-7 uker

20



Bakgrunnsinformasjon (N=172)

• Alder: Mean 52 år (SD 11.3)
• Kvinner: 82 % (141/172)
• Universitets/høyskoleutdanning: 81 % (141/172)
• Andel med brystkreft: 48% (83/172)

• Ingen forskjell mellom intervensjonsgruppen (n=84) 
og kontrollgruppen (n=88) innen 
bakgrunnsinformasjon

Stress (Perceived stress scale)- Primært utfallmål

*= Stat. Sign. bedre forløp over ett år i favør 
av intervensjonsgrupen (Linear mixed model)

*P<.001

Angst (HADS-A)

P=.111

21



Depresjon (HADS-D)
*P=.003

*= Stat. Sign. bedre forløp over ett år i favør 
av intervensjonsgrupen (Linear mixed model)

Selvreguleringsfatigue (SRF-18)

*P=.002

Selvregulering 
Evne til å regulere tanker, 

følelser og adferd

*= Stat. Sign. bedre forløp over ett år i favør 
av intervensjonsgrupen (Linear mixed model)

Helserelatert livskvalitet (RAND-36)
Bedring på 6/8 sub-skalaer:

• Fysisk funksjon (p=.011)

• Rollebegrensning fysisk (p=.001)

• Smerte (p=.004)

• Generell helse (p=.075)

• Energi og tretthet (vitalitet) (p=.001)

• Sosial funksjon (p<.001)

• Rollebegrensing emosjonellt (p=.070)

• Mental helse (p<=.015)

22



Bruk av StressProffen™ (n=84)

• 68 % (57/84) fullførte minimum 7 av 10 moduler = Completer

Completerstatus - Ingen innvirkning på resultat

Konklusjon

• Det app-baserte stressmestringsprogrammet
StressProffen™ kan være til stor nytte for mange 
som har eller har hatt kreft

• Digitale stressmestringsintervensjoner som
StressProffen™ kan være en effektiv og lett
tilgjengelig måte å tilby evidensbasert,
psykososial støtte til mennesker med kreft

SStressProffen™™

PPublikasjoner

23



StressProffen i andre 
studier
• Pågående studie blant kvinner 

med brystkreft - test av to ulike 
versjoner

• Kognitiv adferdsterapi
• Minfulness

Veien videre

• Videre drift/
Kommersialisering

https://dhealthapp.no/stressproffen/

24



Takk til

• Prosjektledelse
• Prosjektleder: Lise Solberg Nes
• Prosjektadministrator: Elin Børøsund

• Utviklingsteam DIG
• Studiekoordinering DIG
• Samarbeidspartnere

• Matt M Clark & Shawna Ehlers; Mayo Clinic, Rochester, USA
• Michael Andrykowski, University of Kentucky, USA

• Utviklet med støtte fra Kreftforeningen og Oslo universitetssykehus HF
• En stor takk til alle som har deltatt i studien!

Takk for oppmerksomheten!

digitalhealth.no
elin.borosund@rr-research.no

Følg oss på Facebook:
Avdeling for digital helseforskning

25



26



27



Å leve godt med langvarige smerter 
(EPIO©™)

Hanne Stavenes Støle, Ingrid Ledel Solem og                 
Katrine Bostrøm
Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo 
universitetssykehus HF

Fagkonferanse på Rikshospitalet
20 juni 2022

Finansiert av Oslo universitetssykehus og  Norges Forskningsråd (Helsevel #256574-2016)

EPIO* et digitalt program 
for mestring av langvarig 
smerte for bruk på 
smarttelefon eller 
nettbrett

*Etter den greske gudinnen Epione 
(«Goddess of the soothing of pain»)

am 
arig 

 

Lise Solberg Nes, LP, PhD
Prosjektleder

Cecilie Varsi, PhD
Forsker

Hanne S. Støle
Prosjektadministrator

Ólöf B. Kristjansdottir, PhD
Forsker 

Christine Rygg
Prosjektmedarbeider

Finansiering:
NFR (Helsevel) 2016

Prosjektgruppe
Ingrid Ledel Solem
PhD kandidat

Katrine Bostrøm
PhD kandidat

Elise F. Nordang 
Prosjektmedarbeider

Hilde Eide, PhD
Forsker
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Samarbeidspartnere
Nasjonale samarbeidspartere
• Høgskolen i Sørøst Norge , Vitensenteret 

helse og teknologi
• Regional kompetansetjeneste for smerte 

(ReKS), Avdeling for smertebehandling, OUS
• Nasjonal kompetansetjeneste for læring og 

mestring innen helse (NK LMH)
• Nasjonal kompetansetjeneste for 

revmatologisk rehablitering (NKRR), 
Diakonhjemmet 

• Lærings- og mestringssentrene, Drammen og 
Bærum sykehus, Vestre Viken HF

• Lærings- og mestringssenteret, Drammen 
kommune

• Smertepoliklinikken, Vestre Viken, Drammen 
sykehus

Internasjonale samarbeidspartere
• Mayo Clinic, Minnesota, USA

• The Comprehensive Pain 
Rehabilitation Center (CPRC)

• University of Washington School of 
Medicine, Seattle, USA

• Department of Anesthesiology and 
Pain Medicine

• University of Florida, Gainesville, FL, USA
• Department of Clinical and Health 

Psychology
• University of Twente, Nederland

• The Centre for eHealth and Well-
being Research

• Erfaringskonsulenter/brukerrepresentanter

Langvarige smerter
• Omfatter ca. 30% av Norges befolkning
• Vanligste grunn til sykmelding og uføretrygd
• Plager forbundet med langvarige smerter:

• Funksjonsnedsettelse (fysisk funksjon, sosial isolasjon, arbeidsevne)
• Følelsesmessig velvære (f.eks. Angst og depresjon)
• Uhensiktsmessige tankemønstre (f.eks. grubling og bekymring)
• Søvnvansker
• Sosial fungering
• Arbeidsevne/ansettelsesstatus

• Psykososiale intervensjoner f.eks. Smertemestingsgrupper kan være til hjelp, 
men er ikke alltid et alternativ

• Digitale løsninger/e-Helse kan være et alternativ og/eller supplement til 
ordinær oppfølging og behandling.

r

Studiens mål
• Designe, utvikle og teste brukbarhet og effekt av en eHelse-

intervensjon for mennesker som lever med kroniske smerter

29



Arbeidspakker
1. Design, utvikling og pilot testing av EPIO (2017-2018).

2. Gjennomføre en randomisert kontrollert studie (RCT) for å evaluere 
effekten av intervensjonen sammenlignet med en kontrollgruppe 
(2019-2022)

3. Evaluere vedvarende bruk av intervensjonen gjennom kvalitative 
undersøkelser, kostnads-nytte-analyser og 
implementeringsundersøkelser (2017-2022) 

UTVIKLINGSPROSESSEN

Evidensbasert
innhold

Stakeholdernes
stemme

Co-design Brukervennlig, 
meningsfylt og
potensielt effektiv
intervensjon

FOTO: 
- Long/Shutterstock.com
- photofriday/Shutterstock.com

- Natali_Mis/Shutterstock.com
- Pixel/Shutterstock.com
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Veien til mål inkluderte…

• Utforskning av pasienters 
behov og krav

• Utforskning av HPs erfaringer, 
holdninger og forslag

• Iterativ og co-kreativ design og 
utviklingsprosess 

FOTO: VectorSun/Shutterstock.com

• Intervjuer med pasienter (n=20),
pårørende (n=5) og helsepersonell (n=12)

• Observasjoner på 
smertemestringskurs (*5)

• Utvikling av personas (*fiktive pasienter) + 
journey maps (*pasientreiser)

• Workshops med spesialister + 
stakeholder workshops (*tot. 8)

• Innhold- og softwareutvikling

• Brukertestinger (n=15)

Design 
& utviklings-

prosessen A-Å

• 43 "key stakeholdere"; 26 
pasienter, 5 pårørende og 12 hp
• En rekke smertediagnoser 

representert
• Hp: gj.sn. 17 års erfaring

• 14 "spesialist-stakeholdere"; 
repr. samarbeidspartnerne

• 20 "interne stakeholdere"; 
forskere, IT-utviklere, designer, 
innholdsutviklere og erfaringskonsulent

Stakeholdere (deltakere) involvert I utv.arb.
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Resultater
– kort oppsummert

Patients’ ICT 
experiences

Supporting self-
management with the

use of e-health
technology
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Facilitators
and barriers

for use

Pasientene forteller

• Erfarne brukere
• Positive til ehelse; behov for 

uavhengighet og kontroll
o Tilgang til kunnskap
o Finne balanse
o Kommunikasjon og sosial støtte

• Fasilitatorer for bruk: 
Tilgjengelighet, brukervennlighet, 
personalisering og troverdighet & tillit

Aha-Soft/Shutterstock.com

Langvarige
smerter og

oppfølgingen I 
helsetjenesten
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HPs motivasjon
for bruk + tanker 

om pasientens
forutsetninger for 

bruk

Forslag til innhold
og design av en
mestringsbasert

intervensjon

Helsepersonell forteller

• Fragmentert helsetjeneste, behov 
for mer helhetlig tilnærming

• Positive til ehelse - lite erfaring
• Ehelse for å øke pasientens 

bevissthet rundt smertemestring
• Kommunikasjonsfunksjonalitet 

ønsket
• Barrierer for bruk: krav til motivasjon, 

kognitiv svikt, alderdom, språkbarrierer, lav
digital kompetanse

SpookyMcB/Shutterstock.com
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Velkommen
til EPIO!

9 CBT/ACT-
baserte 
smertemestrings-
moduler 
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Enkle registreringerKorte trinn + mulighet 
lytte/lese

Modul for modul

Skjermbilder fra EPIO-intervensjonen

Figuren EPIOS leder 
vei

Gir korte 
oppsummeringer og 
heier

Viktigheten for 
repetisjon

Skjermbilder fra EPIO-intervensjonen

Arbeidspakke 1 

Pilotstudien
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EPIO pilot
Brukervennlighet og opplevd nytte (n=45)*

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

EPIO var lett å
bruke

Øvelsene var
enkle å forstå

EPIO var nyttig

Verken enig eller uenig
Enig
Svært enig

Svaralternativer

*Opplevd nytte og brukervennlighet. Avdeling for Digital Helseforskning (DIG), Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.

Erfaringer, tanker og meninger om EPIO: 
fungerer det? 

“Jeg er så begeistret for appen - den er fantastisk! Det er som en julegave –
jeg gleder meg og ser alltid frem til å åpne den”.

“Bevisstgjøring på at det finnes ting som gjør at du kan få det en millimeter 
bedre. Og alt handler om å gjøre ting, og ikke ikke gjøre ting. Hvis du skjønner 

hva jeg mener”.

“Ja, det har jo gitt meg at jeg føler at jeg ikke står så alene, lissom. Med 
problemet. Det er veldig mye dette med.. ja, veldig mye av de plagene som 

tynger en da.. det blir en venn i nøden, holdt jeg på å si”.

Arbeidspakke 2

Randomisert kontrollert studie (RCT)
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• Rekruttering via forskningsprosjekt sine nettsider, samarbeidspartnere, sosiale 
medier og relaterte nettsteder for pasientorganisasjoner

• 12 måneders oppfølging med spørreskjema ved oppstart, 3-, 6-, og 12 måneder

Inklusjonskriterier:
• 18 år
•
• Tilgang til en smarttelefon eller nettbrett 
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Kunne delta i introduksjonsmøte (fysisk/via video) 

Eksklusjonskriterier:
• Kreftrelaterte smerter
• Migrene
• Ubehandlede alvorlige psykiske lidelser (alle selvrapporterte)

Rekruttering og inklusjonskriterier

Metode
Utfallsmål  

Primært utfallsmål
Pain interference (Brief Pain Inventory; BPI) 

Sekundære utfallsmål  
Anxiety and depression (Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS) 
Self-regulatory fatigue (Self-Regulatory Fatigue scale; SRF-18)
Health-related quality of life (HRQoL) (Short-Form Health Surveys; RAND-36) 
Pain Catastrophizing (the Pain Catastrophizing Scale) 
Pain acceptance (Chronic Pain Acceptance Questionnaire)

Bruk, opplevd nytteverdi og brukervennlighet ble undersøkt gjennom:
Systembruksdata
Et studiespesifikt bruk/brukervennlighets spørreskjema 
System Usability Scale (SUS)

Rekruttering og deltakerflyt

Trakk seg*

To-armet studie

Randomisert n=266

Intervensjon
(n=132)

*Etter random.: n=3
*Før intervensjon: n=4

Fikk intervensjonen 
(n=125)

3 mnd oppfølgning 
n=109 (87%)

Analysert
n=109 (87%)

Kontroll gruppe 
(n=134)

3 mnd oppfølgning 
n=120 (90%)

Analysert
n=120 (90%)
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Metode
Blended care delivery model

Introduksjonsmøter 9 appbaserte smerte-
mestringstema

Oppfølgingsamtaler 
etter 3 og 7 uker

Deltakere i RCT 

• Median 49 år (range: 22-78)

• 81% kvinner

• 61% hadde levd med smerter i mer enn 10 år 

• 72% var sykemeldt eller uføretrygdet

Gruppeforskjeller
3 mnd oppfølgning

Primært utfallsmål – Pain Interference
• Ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene 
Sekundære utfallsmål
• Signifikante effekter i favør av intervensjonsgruppen;

• Symptoms of depresjon (MD -.90, p=.034)
• Self-regulatory fatigue (MD -2.76, p=.008) 
• HRQoL (Vitalitet; MD 4.25, p=.050) 
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Symptoms of Depression (HADS-D)

6,67

5,46

7,17

6,85

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

Baseline 3 months

Mean depression 
score*

*Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression subscale  
(score range 0-21; a higher score indicates higher symptoms of depression)

Intervention group
Care as usual control group

Depression (HADS-D)* (adjusted scores) Between-group differences p-value

Change MD -.90 [-1.73 to -.02] .034

Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. 
Acta Psychiatr Scand, 67(6), 361-370. 

Self-regulatory fatigue (SRF-18)

53,53

50,45

55,31
54,94

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

Baseline 3 months

Mean self-
regulatory fatigue 

score*

*Self-regulatory Fatigue 18 scale (score range 18-90; a higher score indicates higher
self-regulatory fatigue)

Intervention group

Care as usual control group

SRF-18* (adjusted scores) Between-group differences p-value

Change MD -2.76 [-5.07 to -.73] .008

Solberg Nes L, Ehlers SL, Whipple MO, Vincent A. Self-regulatory fatigue in chronic multisymptom illnesses: 
scale development, fatigue, and self-control. J Pain Res. 2013;6:181-8.

Konklusjon

• Digitale smertemestringsprogram, som EPIO, 
levert i en blended-care model, kan potensielt 
forbedre velvære for mennesker som lever med 
kroniske smerter.

• Fremtidig forskning bør også utforske kvalitative 
innspill fra deltakere angående bruk/ikke-bruk.

40



Publiserte artikler

Ny «RCT-arm» våren 2022
• Se på mulig innvirkning av måten vi har levert EPIO på så langt
• Godkjennelse av REK til å rekruttere 74 deltake til 

(totalt 340 studiedeltakere)
• Enkel opplæring av programmet over telefon, og ingen videre 

oppfølging utenom spørreskjemaene
• Kan gi viktig kunnskap i implementeringsprosessen av EPIO

Kommersialisering av EPIO

dHealth
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Takk for oppmerksomheten! 

www.digitalhealth.no
Hanne.stavenes.stole@rr-research.no

katrine.bostrom@rr-research.no
lise.solberg.nes@rr-research.no
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Metoder for 
involvering av stakeholders

Workshoperper for ideide-de-generering
ogog samdesign

Stian Jessen, M.Phil.Ed
PhD-stipendiat, DIG-OUS, UiO

Finansiering: NFR IKT pluss
#248026

Må passe:
Faglig Innhold
Brukere
Kontekst

Utfordring 
med 
eHelse

Foto: Microsoft Stock Photos

Bruker

Pasient
Utvikler

Pårørende Lege

Sykepleier

Psykolog

medvirkning
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Og alle disse brukere har egne verdier, behov, ønsker etc…

Sanders & Stappers (2012)

Men og en del til felles, og bidrar til «designrommet»

MyStrengths-
prosjektet

Mirkovic et al. (2018); Jessen, Mirkovic, & Ruland (2018); Jessen, Mirkovic, Solberg Nes (2020); 
Jessen, Mirkovic, Brendmo, Solberg Nes (2021) 
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Mirkovic et al. (2018), Löwgren & Stolterman(2005)

“Future workshop”

https://formative.jmir.org/2018/1/e10774

Kritikk

Drømme

Konkretisere

Löwgren & Stolterman(2005)Foto: Microsoft Stock Photos

Mirkovic et al. (2018), 
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Mirkovic J, Jessen S, Kristjánsdóttir ÓB, Krogseth T, Koricho A, Ruland CM. Developing Technology to Mobilize Personal Strengths 
in People with Chronic Illness: A Positive Codesign Approach. JMIR Formative Research 2018 Apr 13;2(1). 10.2196/10774

Et 
designkonsept

Jessen, Mirkovic, & Ruland (2018), Brandt & Messeter (2004)

Design-spill

https://mhealth.jmir.org/2018/12/e11579

Foto: Microsoft Stock Photos

Alt som trengs for å forstå hva jenta 
driver med er,
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Foto: Microsoft Stock Photos

…Struktur og spilleregler

Vårt lille 
designspill

Jessen S, Mirkovic J, Ruland CM. Creating Gameful Design in mHealth: A Participatory Co-Design Approach. JMIR 
mHealth and uHealth 2018 Dec 14;6(12):e11579. 10.2196/11579 52



Innstillingg
kreativitet 
Læring g
Planer
Bygg et stillas

Rik innsikt
Utvidet designromg
Alle lærer av alle
Bedre løsninger

Stian Jessen, M.Phil.Ed
PhD-stipendiat, DIG-OUS, UiO

Veil:
Jelena Mirkovic, PhD
Lise Solberg Nes, PhD

Tusen takk!

Finansiering: NFR IKT pluss
#248026

https://formative.jmir.org/2018/1/e10774

https://mhealth.jmir.org/2018/12/e11579

https://formative.jmir.org/2021/11/e30572

https://formative.jmir.org/2020/7/e18049

Jessen S, Mirkovic J, Solberg Nes L. MyStrengths, a Strengths-Focused Mobile Health Tool: Participatory 
Design and Development. JMIR Formative Research 2020 Jul 24;4(7). 10.2196/18049 

Jessen S, Mirkovic J, Ruland CM. Creating Gameful Design in mHealth: A Participatory Co-Design 
Approach. JMIR mHealth and uHealth 2018 Dec 14;6(12):e11579. 10.2196/11579 

Jessen S, Mirkovic J, Halvorsen Brendmo E, Solberg Nes L. Evaluating a Strengths-Based mHealth Tool 
(MyStrengths): Explorative Feasibility Trial. JMIR Formative Research 2021;5(11). 10.2196/30572 

Mirkovic J, Jessen S, Kristjánsdóttir ÓB, Krogseth T, Koricho A, Ruland CM. Developing Technology to 
Mobilize Personal Strengths in People with Chronic Illness: A Positive Codesign Approach. JMIR 
Formative Research 2018 Apr 13;2(1). 10.2196/10774

i tjá dótti
Våre

K th T K i h A R l d CM D lÓB K t
publikasjoner
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InvolverMeg

InvolverMeg
Kommunikasjonsverktøyy forr pasienterr 

medd kroniskk sykdom

Beritt Seljelidd a,b

aSpesialrådgiver,, Avdelingg forr samhandling,, helsekompetansee ogg likeverdigee helsetjenester,,  Stabb fag,
pasientsikkerhett ogg samhandling,,  Direktørenss stab,,  Osloo universitetssykehuss (OUS)

bPhDD stipendiat,,  Avdelingg forr digitall helseforskning,,  Medisinskk klinikk,,  OUS

Involvermeg.no

Intervensjonen InvolverMeg
Et kommunikasjonsverktøy for problemutforskende tilnærming til samvalg

Sikker kartlegging

Sikker epost

Helsepersonell ved Seksjon 
for spesiell endokrinologi 
Dagenheten

Pasienter med 
ikke-hormonproduserende 
hypofyseadenom

MinJournal
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Symptomer og informasjonsbehov – Mulighet til å prioritere hva som er viktig 

Hensikt
Teste brukervennlighet, gjennomførbarhet, 
studierutiner og spørreskjema 

Metoderr ogg deltagere
• Notater: Rekruttering og oppfølging av deltagere
• Bakgrunnsopplysninger: deltagere og ikke-deltagere
• Spørreskjema: baseline og 3mnd
• Loggdata: kartlegginger og eposter
• Fokusgruppe: helsepersonell  

Pilotstudien

Pasientdeltagere
Ikke-hormonproduserende 
hypofyseadenom

• N=23
• Median 54 år (range 26-78)
• Overvekt av mannlige deltager (61%)
• 30% hadde behov for ekstra teknisk 

støtte 
• Digitale spørreskjema fungerte godt
• Epost og kartlegginger fungerte godt
• 43% brukte intervensjonen

Jeg synes det var kjempefint og være med på prosjektet. Det var så godt å kunne spørre om alt jeg lurte på… 
-utsagn fra deltager 

spørre om alt jeg lurte på… 
-utsagn fra deltager
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KKartlegging
• Symptomer: fysisk plager
• Informasjonsbehov: videre forløp
• Sensitive tema

Epost
«Hva skal jeg føle/se etter når jeg jobber med tyngre 
ting over tid, eller for å se hvor hardt jeg kan trene. 
Tidligere fikk jeg beskjed om å doble dosen med 
cortison når det trengtes, men når er det? Hvilke 
risikoer følger med de inngrepene som er gjort?»   

-epost fra deltager

Bruk av intervensjonen 

om er gjort?»   
t fra deltager

Ikke-deltagere

• N=16
• Median 73 år (range 55-80)
• 75% menn

Grunner til å ikke delta:
• Hadde ikke smarttelefon (44%)
• Følte seg overveldet (13%)
• Antok at det ville bli for vanskelig å 

bruke intervensjonen (13%)

Jeg har ikke en smarttelefon, men jeg har en sånn der iPhone 4…
--utsagnn fraa enn ikke-deltager

Helsepersonell

• Sykepleiere (N=4)
• Fokusgruppe 
• Erfaringer med bruk av intervensjon 

...rangering av helseutfordringene man har, der gikk det opp noen lys for meg... når du har mange pasienter så 
danner du deg et bilde av hva de vil ta opp, men da fikk jeg oppdage at det visste jeg i alle fall ikke!  

-sitat helsepersonell
e jeg i alle fall ikke!  

-sitat helsepersonell
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Konklusjon 
• Brukervennlig og gjennomførbar 

intervensjon
• Støtter problemutforskende tilnærming til 

samvalg
• Løfter frem pasientenes preferanser
• Utforske perspektivet til ikke-deltagere og 

ikke-brukere
• Nødvendig for å utvikle gode og likeverdige 

digitale helsetjenester.

Tusen takk til 
alle som har 

gjort dette 
mulig!

Veiledere 
Elin Børøsund, Seksjonsleder forskning og utdanning Avdeling for Digital Helseforskning
Lise Solberg Nes, Avdelingsleder  Avdeling for Digital Helseforskning
Cecilie Varsi, Visedekan  Universitetet i Sør- Øst Norge

Samarbeidspartere
Aud Stenehjem, Avdelingsleder Nyremedisinsk avdeling
Jens Bollerslev, tidligere seksjonsleder Seksjon for spesiell endokrinologi
Kaia Spilhaug Torkildsen, Rådgiver Avdeling for teknologi og eHelse
Haakon Vestli, Systemutvikler Acando

Finansiering 
Norsk Sykepleierforbund (#847382)

Bilder
Egne skjermbilder. Ikoner fra Flaticon.com

Videre
Det jobbes med å få verktøy integrert i helsenorge.no og DIPS Arena, med samarbeidspartnere i Medisinsk klinikk og Kreftklinikken.inikk og Kreftklinikken.
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ZuperSmart
-Stressmestringsverktøy for barn

Elise Flakk Nordang og Belinda Ekornås

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) og Ressurssenter om Vold, 
Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst)

20.06.2022

kk Nordang og Belinda E

Introduksjon 
Prosjektgruppen 

Samarbeidsprosjekt: Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) og Regionalt Ressurssenter 
om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst). 
DIG:
Prosjektleder (PI): Lise Solberg Nes
Prosjektadministrator: Christine Rygg
Product Owner: Elise Flakk Nordang
Utviklingsansvarlig: Yizhak Itzchaki/ Thomas Mathisen
Teknisk leder: Stein Jakob Nordbø
Designer: Yizhak Itzchaki
Per Tømmer, Axel Boix Escolan, Hanne Stavenes Støle, Marianne Ollivier 
RVTS Øst:
Belinda Ekornås, Randi Eggen, Rona Eriksen Andersgaard, Mari Bræin, Henning 
Herrestad, Toril Araldsen.

Bakgrunn og behov
Hensikt og formål: utvikle et innovativt verktøy for stressmestring hos barn basert 
på:
• Evidens og kunnskap fra tidligere studier
• Behovskartlegging og brukermedvirkning 
• Tilpasset barn i aldersgruppen 6-12 år

• Kombinere eksisterende teknologi, kompetanse og erfaring for å utvikle; 
ZuperSmart – en digital løsning for mestring av stress blant barn. 

• ZuperSmart skal lett kunne distribueres og brukes forebyggende ved å lære barn 
strategier for å håndtere  situasjoner  som kan være utfordrende eller 
stressende.
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Utvikling

• Utviklingsprosessen: iterasjoner i programmeringen resulterte i en del-leveranse 
som ble testet og justert etter innspill fra målgruppen; barn 6 – 12 år.

• Digitale skisser/prototyper ble testet med barna.

• Workshops og brukertesting underveis i utviklingsfasen.

Konsept

• Velkommen til ZuperSmart: introduksjonsfilm

• Alt i appen er på lyd med visuell støtte, sånn at de yngste barna kan navigere i 
appen selv om de ikke kan lese enda. 

• Barna får tilgang til 5 virtuelle verdener i form av temarom. Inne i 
temarommene vil det være ulike øvelser som vi kaller styrketrening i appen. 

Temarom

• Slappe av: Roe ned aktiveringen i kroppen, roer stress-tanker og 
følelser. 

• Tankekraft: Øvelser som er knyttet direkte mot tanker du kan få under 
stress: katastrofetanker, gruble- og bekymringstanker. 

• Sove godt: Øvelser som hjelper deg til både med innsovning, men også 
roe deg ned før du skal sove for å unngå urolig søvn. 

• Energi: Øvelser som er rettet mot å gjøre for å få energi, og øvelser som 
er rettet mot  å være prososial.  

• Følelser: Øvelser som går direkte mot å roe ned, hjelpe og regulere 
følelser som du kan få når du er stresset. f.eks. engstelse eller sinne. 

60



ZuperSmart-pilotstudie

• For å teste ut bruk og opplevd nytte, blir ZuperSmart nå pilot-testet blant (n=30) 
barn i alderen 6-12 år i 3 måneder.

• 2 oppfølgingssamtaler og intervju for hver deltaker i studien

Noen tilbakemeldinger fra oppfølgingssamtalene:

Jeg likte ikke styrketreningene der jeg måtte lære 
meg å slappe av i starten, men nå liker jeg de 
faktisk ganske godt. Spesielt «Skyene på 
himmelen», den hører jeg på når jeg skal legge 
meg. 
(Deltaker 1)

Det som er positivt er at jeg nå tørr å gjøre ting 
som jeg før kunne grue meg veldig til. Det er ikke 
sånn at jeg nå plutselig tørr alt i verden, men jeg 
tørr litt mer fordi jeg har lært meg å tenke litt 
annerledes på de tankene.
(Deltaker 2)

• Interaktive animasjonsfilmer (oppdrag) eksemplifiserer hvordan stress og 
bekymringer kan oppleves for barn og hvordan de kan bruke strategier for å 
håndtere stress. 

• Psykoedukative: viser hva som skjer i kroppen under stress og presenterer 
styrketrening som kan brukes til å håndtere den aktuelle situasjonen.

• Visning i ZuperSmart: oppdrag «mye å gjøre»

Oppdrag i ZuperSmart

61



Takk for oss!

Dette prosjektet ledes av Avdeling for Digital Helseforskning, men ville ikke blitt 
noe av uten det gode samarbeidet med RVTS Øst.
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eBATTLE Obesity
eHealth Based treatment treatment of AdolescenT
obesiTy with Low-energy-diet and sEmaglutide
A Norwegian multicenter randomized controlled study

Professor, senterleder Jøran Hjelmesæth (PI)
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin 
Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disclosures

• National leader for the SELECT study in Norway (Novo Nordisk)
• Participant in advisory boards for Novo Nordisk,  Boehringer Ingelheim
• Honoraria for presentations/lectures from Novo Nordisk,  Boehringer Ingelheim, 

Navamedic,  Santen Pharmaceutical.

Gratulerer med 20-årsdagen 

• Tusen takk for invitasjonen
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Background

Overweight (BMI 25-29,9) vs obesity (BMI 30+) 

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, et al. Tidsskr Nor Legeforen 2017
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Jebeile H et al Lancet DE 2022

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (2004-dd)

Morbid Obesity Center (MCO) - 3 Main Tasks

Patient
Treatment

Research and 
Development

Research 
Dissemination

66



Treatment and Research(MOC)

• Regional kompetansetjeneste (European COM center COMs - EASO)
• Overvektspoliklinikk

• Voksne
• Barn og unge

• Fedmekirurgi
• Forskning (13 årsverk, 28 ansatte, 6 stipendiater)

• Aktivitet i 2021
• 2000 nye pasienter (inkl 225 familier, barn og unge)
• 16 000 pasientkonsultasjoner
• 106 operasjoner 

Laparoscopic gastric bypass versus lifestyle 
intervention for adolescents with morbid obesity

Hjelmesæth J, et al Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Nov 9;140(16)

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

4XL-studien

Hjelmesæth J, et al Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Nov 9;140(16)

Gj.sn. 30 % vekttap 
1 år etter kirurgi

Versus 

Gj.sn. 1 % vektøkning 
1 år etter livsstil
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Semaglutid 2,4 mg inj. s.c. ukentlig –
effektiv fedmemedisin for voksne

Wilding JPH et al. NEJM 2021

Semaglutid 2,4 mg inj. s.c. ukentlig –
gj.s. 15% vekttap hos voksne 

Wilding JPH et al. NEJM 2021

eBATTLE Obesity Trial
eHealth Based treatment of AdolescenT obesiTy with Low-energy-diet and 
sEmaglutide

A Norwegian investigator initiated multicenter (n=6) randomized controlled study

2-month low-energy-diet followed by 
1-yr behavioral therapy with or without semaglutide (RCT)
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5 well established collaborating centers and 
renown national/international collaborators
• Bergen (co-PI, Pediatrician, Professor Pétur B. Júlíusson)
• Trondheim (co-PI, Pediatrician, Ass. Professor  Rønnaug Ødegård)
• Tromsø (PhD, Pediatrician, Ane Kokvoll) 
• Bodø (Pediatrician,Kristin Wasland) 
• Oslo (Pediatrician, phd-fellow, Sara Shah) 
• Lise Solberg Nes (Avd. Digital Helseforskning, Oslo Universitetssykehus)
• Professor Helen Truby (The University of Queensland, Australia)
• Professor Denise Wilfley (Washington University School of Medicine)
• Professor Claude Marcus (Karolinska Institute)

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

Who are the patients to be included?

• Eligible treatment seeking adolescent (12-18 years) patients with 
severe obesity (BMI above the International Obesity Task Force 
definition of severe obesity; BMI 35 when 18 yr) will after informed 
consent be included at 6 secondary/tertiary care outpatient obesity 
centers in Norway.

• Exclusion criteria include pregnancy, serious chronic disease, 
gastrointestinal disease, previous bariatric surgery, history of 
pancreatitis, specific diagnosed monogenetic or hormonal cause of 
obesity, and eating disorders

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

Adolescents with severe obesity

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, et al. Tidsskr Nor Legeforen 2017
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Study design

• Pragmatic combined observational and randomised controlled trial
• Observational parts (feasibility), all patients

• Digital solutions in regional health care systems in Norway
• Phase 1 (week 1 – 8): 8-week LED 
• Phase 2 (week 9 – 60): Behavioral treatment (according to international guidelines) incl. a series of 

individual sessions and video-consultation with a study nurse/ therapist over 9 months. 

• RCT (week 9-60): Weekly semaglutide 2.4 mg versus placebo

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

Bakgrunn eHelse

• I eBATTLE RCT-en er planen å benytte digital teknologi, både video-konsultasjon og app (+ vekt og 
smartklokke), for å veilede, støtte og motivere ungdom med alvorlig fedme ifm egenmestring og 
atferdsendring knyttet til vektnedgang og vektstabilisering. Ungdom og foreldre vil bli involvert i prosessen 
når godkjenninger for dette er på plass. 

• I mars 2022 gjennomførte Rikke, Jøran og deltagere fra klinikken ved SiV en workshop i Tønsberg sammen 
med Yngvild og Hanna for å identifisere aktuelle evidens-baserte tema ifm RCT-en i eBATTLE, blant annet 
basert på Fabo-studien ved Helse Bergen. 

• Avdeling for Digital Helseforskning ved OUS er samarbeidspartner i prosjektet og skal bistå med å utvikle 
eBATTLE-appen: Forsiden - Avdeling for Digital Helseforskning (digitalhealth.no)

Schematic overview of the eBATTLE-Obesity Trial, 
including phase 1 and phase 2.
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Objectives

1. to evaluate the feasibility, safety, and effectiveness of an 8-week 
eLED in adolescents (12-18 years) with severe obesity (phase1, 
week 0-8). (Project leader Line Kristin Johnson)

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

Objectives

1. to evaluate the feasibility, safety, and effectiveness of an 8-week 
eLED in adolescents (12-18 years) with severe obesity (phase1, 
week 0-8). 

2. to evaluate the feasibility of a 52-week eHealth-Behavioral Therapy 
(eBT) for weight loss maintenance (phase 2, week 9-60). (Project 
leader Rikke Aune Asbjørnsen)

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026 71



eBATTLE
Innholdsutvikling

Objectives

1. to evaluate the feasibility, safety, and effectiveness of an 8-week 
eLED in adolescents (12-18 years) with severe obesity (phase1, 
week 0-8). 

2. to evaluate the feasibility of a 52-week eHealth-Behavioral Therapy 
(eBT) for weight loss maintenance (phase 2, week 9-60). 

3. to compare weight loss maintenance and adverse effects of 52-
week eBT with once-weekly semaglutide versus with placebo in an 
RCT (phase 2, week 9-60). 

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

eBATTLE Obesity Trial
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We hypothesize that

1. an 8-week eLED is a feasible, safe, and effective treatment 
of adolescent severe obesity (mean BMI reduction of 8%). 

2. adolescents undergoing a 52-week eBT weight loss 
maintenance program with the 
a. addition of once-weekly semaglutide

8% reduction in BMI (60-week weight loss 16%)
b. addition of once-weekly placebo

1% reduction in BMI (60-week weight loss 9%)

eBATTLE Obesity Trial - Hjelmesæth J  et al. 2022-2026

Schematic overview of the eBATTLE-Obesity Trial, 
including phase 1 and phase 2.

Takk for oppmerksomheten
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dHealth AS
Helse-startup ii pandemienss tid

Thomas de Mora, daglig leder dHealth AS

dHealth AS

• Stiftet mai 2020, operativ drift første kvartal 2021 og ledet av Thomas de Mora.

• Misjonen er å ta e-Helseintervensjoner utviklet ved Avdeling for digital helseforskning  (DIG) ved 
OUS ut i det internasjonale markedet.

• Programvaren testes og valideres gjennom studier som viser at de fungerer.

• Programvaren videreutvikles og markedstilpasses gjennom dHealth AS

• Selskapet ble finansiert av de Mora og Inven2 AS i oppstartsfasen

• Nå 65 aksjonærer

Selskapp somm vokserr fremm basertt påå forskningg vedd OUS

STYRE OG TEAM

Lise Solberg Nes
Styremedlem

Kristin Sandereid
Styreleder

Krister Nekstad
Styremedlem

Anne Lise Ryel
Styremedlem

Thomas de Mora
CEO

Ørjan Olsen
CTO
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programvare

dHealth AS har rettighetene til fire e-Helseintervensjoner utviklet og validert ved Avdeling 
for Digital Helseforskning ved OUS:

EPIO
Smertemestring
RCT til 2022
Test i markedet Q2 21

Stressproffen
Stressmestring
RCT til 2022

eCHANGE
Vektmestring
RCT til 2022

Sisom
Kommunikasjon
Under utvikling
Lansere 2022

VoksneBarn

J kurve bedrifter (Menon economics)

verdikjede

Behovsstyrtt innovasjonn ogg utvikling Forretningsutvikling Marked
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EPIO

1. Tilrettelegge for god onboarding via Google Play og Apple appstore

2. Avtaler med Norges Fibromyalgi forbund og Forening for kroniske smertepasienter
1. Medlemsfordel ved rabatert pris

3. Markedsføring gjennom SoMe og Google adwords, egen person med dette som ansvarsområde

Testt ii markedett andree halvårr 2021

EPIO på facebook og Google

EPIO

Applee appstoree ogg googlee play
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EPIO

3000 nedlastninger

700+ registrerte brukere

250+ som bruker/har brukt EPIO 

Resultater

EPIO

• Vi trakk i stoppsnoren under mottoet fail fast!

• Markedsføring uten annen støtte koster mer enn det smaker

• EPIO (og Stressproffen) har slik jeg ser det stort potensiale, men da med støtte fra fagpersoner

Konklusjon

EPIO
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Sisom

Barnss rettigheterr påå sykehuss – saksett fraa OUSS  - barnn påå sykehus
• Rett til informasjon om helsetilstanden din, rettighetene dine, behandlinger etc. i en form som du forstår.

• Rett til å si din mening og bli hørt uavhengig av alderen din.

• Rett til å være med på å bestemme ditt eget helsetilbud. Det vil si at du skal bli tatt med på 
råd. I tillegg skal ditt ønske om å ha foreldre til stede under behandling som regel godtas.

• Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. Det vil si at du kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal 
vite hva om helsen din.

• Rett til informert samtykke. Dette betyr at du må ha fått nok informasjon om helsetilstanden din og hva behandlingen går ut 
til at du kan gjøre et valg og gi tillatelse til behandling.

• Helsepersonell har taushetsplikt. Det vil si at de som jobber hos legen eller på sykehuset må holde opplysninger om deg 
hemmelig for andre. Som hovedregel har helsepersonell likevel en plikt til å informere foreldrene dine dersom du er under 
16 år.

barnss universellee rettigheterr ihht FNN ogg EUU direktiv

Utfordringen vi leverer på:
Å si det som det er – det er vanskelig det!

Dårlig kommunikasjon leder til dårligere behandling og unødvendig tidsbruk

Vi leverer verktøyet for bedret kommunikasjon

Resultater Sisom

FORSKNINGSRESULTATERR SISOMM etterr brukk barn/helsepersonell:

• Signifikant flere symptomer og problemer tatt opp i 
konsultasjonen

• Signifikant bedring i kommunikasjonen

• Barnet deltok mer

• Flere oppfølgende spørsmål fra helsepersonell

• Mer forklaringer fra helsepersonell

• Mer empatisk kommunikasjon
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Tilbakemeldinger fra brukere

Hvaa harr vii – ogg hvorr skall vi

Sisom et overblikk

Sisom et overblikk
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roadmap – Sisom pilot

Startet prosjekt 
Sisom cloud

20.02.21

Grafikk og Avatar klar
30.03.22

Innhold
15.06.22

Back-end
30.06.22

iPad og annen 
optimalisering

30.08.22

Pilot
Bydel Nordstrand 

Skolestart 22

Sisom på skoleveien

Sisom hjemme
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Roadmap Sisom 2022 - 2025  

Solution both for local hosting and 
Azure cloud.

READYY FORR CLOUD
Back-end ready to support 
multilanguage and multiple 
countries

INTERNATIONALL LAUNCH

WHAT’SS NEXT
Market drives 
development

Sisom ready for US market
LAUNCHH INN THEE US

Introduction to the market
«over there»

FIRSTT FOOTT INN NORTHH 
AMERICA

Possiblity to share own
produced content with Sisom
community

CONTENTT SHARING

Scaling in the market trough
efficient operation in the cloud, 
low unit costs and viral market
effects

VOLUM

20
23 

20
23

20
25

20
24

20
23

20
24

20
25

Tested and validated through
project with Drammen hospital 
and Bydel Nordstrand, City of
Oslo

READYY FORR SALE 20
22

Oppsummert - Sisom

• EU har vedtatt at barnas stemmer skal bli hørt i egen behandling – Sisom
gir barna denne stemmen.

• Forskning har vist at Sisom bidrar til bedre kommunikasjon mellom barn, 
deres foreldre og helsevesenet

• dHealth’s forretningsidé er å tilby markedet en gjennomprøvet løsning 
der helsepersonell får høre barnas egen stemmen, basert på en 
kostnadseffektiv og smidig leveranseform.

• Gjennom å utvikle Sisom til en moderne skybasert løsning vil vi kunne nå 
ut til et stort internasjonalt marked

oppsummert

• Jeg ser store muligheter for  e-helseintervensjoner

• Ting tar tid, men med samspillet med DIG vil vi lykkes 

• Men også drahjelp fra alle gode krefter innenfor og utenfor helsevesenet vil hjelpe

Takk for meg
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AAvdelingg forr Digitall Helseforskningg 
FAGKONFERANSEE 2022

Oppsummering og veien videre

Lise Solberg Nes, Avdelingsleder
Per Tømmer, Seksjonsleder Løsningsutvikling

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)
Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF

Mandag 20 juni 2022
Rødt auditorium, Rikshospitalet

Fra forskning til marked

Behandling av alvorlig fedme 
hos ungdom

Mestring av stress blant barn

Kommunikasjon, samhandling 
og samvalg ved kronisk sykdom

Vektstabilisering etter 
vektnedgang

Stressmestring for pasienter 
med kreft

Støtte for de som lever med 
langvarige smerter

20 år med eHelseløsninger Tilbakeblikk

Oppfølging og støtte for 
pårørende til intensivpasienter

Digital helseforskning i 
pasientnær virksomhet

Digitale løsninger som en del 
av helsetilbudet

Involvering av stakeholders i 
utvikling av eHelseløsninger

Teste ut løsningene?

Hva har vi lært/hva er viktig?

• Tverrfaglig helsefaglig forskning
• Brukermedvirkning/pasientmedvirkning
• Helsefaglig kompetanse
• Løsningsutvikling / teknologi
• Design
• Personvern og informasjonssikkerhet

Klinisk 
erfaring 

(helsepersonell)

Relevant 
evidens 

(forskning)

Pasienters 
erfaring, verdier 

& preferanser
(brukerinnspill)

Evidensbasert, 
brukersentrert 

behandling/ 
støtte

2002 - 2022
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Hva har vi opparbeidet oss?

• Tverrfaglig helsefaglig forskning
• Brukermedvirkning/pasientmedvirkning
• Helsefaglig kompetanse
• Løsningsutvikling / teknologi
• Design
• Personvern og informasjonssikkerhet

Klinisk 
erfaring 

(helsepersonell)

Relevant 
evidens 

(forskning)

Pasienters 
erfaring, verdier 

& preferanser
(brukerinnspill)

Evidensbasert, 
brukersentrert 

behandling/ 
støtteKompetanse, metode, 

kunnskap & erfaring! 

2002 - 2022

Avdeling for Digital Helseforskning sitt
Prosjektstyringsverktøy

for utvikling, evaluering og implementering av digitale prosjekter og løsninger

I   M   P   L    E   M   E    N    T    E    R    I    N    G

Avdeling for Digital Helseforskning sitt
Prosjektstyringsverktøy

fofor utvikling, evaaluering og impleementering av digigitale prosjekterr og løsninger

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG)

PROSJEKTRAMMEVERK

83



• eBattle – behandling av alvorlig fedme 
hos ungdom (Sykehuset i Vestfold)

• CFS/ME: «Utvikling av applikasjon for 
registrering og intervensjon ved CFS/ME»

• Finansiering: Stiftelsen DAM (Helse) 2023 

• StressProffen
• Stressmestring etter brystkreft 

(Kreftregisteret)
• Andre pasient/målgrupper?
• Stressmestring blant helsepersonell

Hva bringer fremtiden?

• Internasjonale studier/versjoner
• StressProffen
• EPIO

• Leveringsmodell?
• EPIO studie

• dHealth AS
• Tilgjengeliggjøring av løsninger

• Helsenorge.no/Norsk helsenett (NHN)
• Kartleggingsverktøy/kommunikasjon/sam

handling/samvalg
• Tryggere helseapper

Tusen takk for i dag!
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