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Høring - Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 19. mai 2022. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken og styret vedtok følgende uttalelse:  

 
Helsedirektoratet har utarbeidet en høring om nasjonale faglige råd for digital 

hjemmeoppfølging. Grunnlaget for høringen er Primærhelsemeldingen; fremtidens 

primærhelsetjeneste om nærhet og helhet og Nasjonal helse- og sykehusplan om å legge til 

rette for økt bruk av digital hjemmeoppfølging. Målet med de nasjonale faglige rådene er å 

bidra til å implementere digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helse- og 

omsorgstjenestene i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet skriver at 

effektmålet er at digital hjemmeoppfølging skal etterspørres aktivt av pasienter og pårørende. 

 

Helsedirektoratet vil gi tre råd: 

1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging 

2. Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet 

3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt 

tilpasset tjeneste 

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på:  

- Er rådene utydelige? Hvis ja – gi en kort begrunnelse 

- Er rådene gjennomførbare? Hvis nei – gi en kort begrunnelse 

- Vil rådene skape ulempe for noen? Gi en kort begrunnelse 

Tilbakemelding fra Overlegeforeningen på rådene:  

 

Råd 1:  

- Hvem skal følge opp på et overordnet nivå at digital hjemmeoppfølging som 

tjenesteinnovasjon fungerer mtp. å tilby høy kvalitet i pasientbehandlingen og mtp. 

pasientsikkerheten? 

 

- Har kommunene tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å tilrettelegge for digital 

hjemmeoppfølging?  
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- Har kommunene tilstrekkelig kompetanse på risikoanalyse mtp forsvarlig 

databehandling- og lagring? 

 

- Slik det er i dag blir slike prosjekter lagt til RHF ene mens pasientene bor i 

kommunene. Ikke heldig hvis det blir slik at spesialistene forteller fastlegene om 

hvordan oppfølgingene skal skje i helsefellesskapet. Hybridløsning? Angående 

oppfølging. Pasientgruppene må følges opp av de spesialistene som har kompetanse på 

det aktuelle fagområdet.  

 

 

- Det er helsefelleskapet som skal jobbe frem løsninger på hvordan de ulike 

pasientgruppene skal følges opp. Det er i stor grad spesialistene i 

spesialisthelsetjenesten som legger faglige føringer for normeringen i oppfølgingen av 

pasientene mens det er kommunale helse- og omsorgstjenester som bør legge til rette 

for digital hjemmeoppfølging. OF ønsker å understreke viktigheten av at 

helsefellesskapet er godt fungerende for at et slik helsetjenestetilbud skal fungere godt.  

 

 

Råd 2: 

- I nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23 er et av hovedtiltakene å opprette 

helsefellesskap som består av representanter fra helseforetak, kommune, fastleger og 

brukere. Selv om helsefellesskapene formelt er etablert og samarbeid om digital 

hjemmeoppfølging bør forankres i samarbeidsavtalen mellom kommuner og 

helseforetak stiller OF spørsmål ved hvor godt helsefellesskapet fungerer i praksis? 

Selv om det er i helsefelleskapet representantene skal planlegge og utvikle 

helsetjenestetilbudet til pasientene/brukerne sammen mener OF at ansvarsdelingen i 

helsefellesskapet må være tydeligere og bedre definert fra sentrale helsemyndigheter 

for å sikre et godt samarbeid.  

 

- OF stiller spørsmål ved om helsefelleskapet som arena er robust nok per i dag til å få til 

en god og strømlinjeformet arbeidsform og arbeidsdeling som kreves i 

helsefellesskapet for å få til god kvalitet i pasientbehandlingen og ivaretakelse av 

pasientsikkerheten ved digital hjemmeoppfølging?  

 

- OF registrer at det er utviklet et beslutningsstøtteverktøy som kan benyttes som mal når 

det er nødvendig å kartlegge budsjettmessige eller organisatoriske konsekvenser. Slik 

OF forestår det kan dette verktøyet/metoden brukes av kommuner og sykehus i 

samarbeid. Selv om det er utviklet en metode i etterkant av nasjonal utprøving stilles 

det spørsmål ved om ansvarsdelingen overordnet er tilstrekkelig avklart eller utviklet i 

helsefellesskapet til at dette er et tilstrekkelig verktøy til bruk i utviklingen av en digital 

hjemmeoppfølging? 

  



 

Råd 3:  

- Det er svært viktig med god brukeropplæring- og veiledning. Det bør etableres et 

robust system som kvalitetssikrer god opplæring og veiledning. 

 

- På tilsvarende måte bør systemet identifisere pasienter/brukere som ikke opplever at 

digital hjemmeoppfølging fungerer for dem. 

 

- Det er viktig at systemet har et godt brukergrensesnitt slik at både muntlige og 

skriftlige tilbakemeldinger fra pasienter/brukere mottas både for den enkelte og i 

utviklingsarbeidet med tjenesteinnovasjon.  

 

- Det vil være en gruppe av pasienter som har hatt sin oppfølging ved et sykehus, hos sin 

faste spesialist, over lengre tid og har funnet sin trygghet og tillit til helsevesenet ved å 

få en slik oppfølging. Når disse oppfølgingene skal bli erstattet av en digital 

hjemmeoppfølging vil det måtte etableres en ny pasient-behandler relasjon hvor også 

trygghet og tillit må bygges opp.  

 

 

- Når man først etablerer digital hjemmeoppfølging som et pasient/brukertilbud er det 

viktig å sikre at potensielle brukere av tjenesten har tilgang på mobilt nettverk i deres 

hjem slik at helsetjenestetilbudet oppleves reelt 
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