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Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

Helsedirektoratet viser til tidligere utredningsarbeid vedrørende Medisinsk avstandsoppfølging 
i forbindelse med Nasjonal Helse og Sykehus Plan (NSHP). 
 
Det ble i desember 2019 levert en rapport vedrørende medisinsk avstandsoppfølging – en felles 
plan for utrednings- og implementeringsoppdrag for nasjonal tilrettelegging. 
Rapporten ble utarbeidet av Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens 
legemiddelverk i tett samarbeid med representanter fra RHF, KS og FHI. I tillegg var det stor 
deltagelse fra alle nivå i helse- og omsorgstjenesten, samt fag- og brukerorganisasjoner. 
 
I etterkant av leveransen har Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse hatt dialog med 
Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende saken og det er med utgangspunkt denne 
dialogen og rapporten av 13.12.19 utarbeidet et notat med anbefalte tiltak for oppfølging.  
 
Helsedirektoratet skal i september levere en oppdatert status på området og ber om en 
tilbakemelding fra fagorganisasjonene vedrørende de anbefalte tiltak i rapporten av 
13.12.2019. Har dere fått innspill fra tjenesten i forbindelse med Covid-19 epidemien, som 
tilsier at anbefalingene i rapporten bør justeres og har det oppstått nye utfordringer som bør 
løftes til et nasjonalt nivå for avklaring. 
 
I det vedlagte notatet omtales de anbefalte tiltak med angivelse av prioritet for oppfølging.  
 
Helsedirektoratet ber om en tilbakemelding på om: 

- tiltakene fortsatt er relevante,  
- har det skjedd endringer under Covid-19 epidemien som tilsier justering av tiltakene 
- er det fremkommet nye behov som bør tas inn i det videre arbeidet 
- støttes den anbefalte prioriteringen av tiltaksområder 

 
Rapporten av 13.12.2019 med vedlegg er tilgjengelig på 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger  
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Her gis det en utførlig beskrivelse av alle anbefalte tiltak. Dere vil i notatet se at flere av 
tiltakene fra rapporten er samlet i felles tiltak, dette gjelder spesielt på området "Koordinert 
innsats for tilrettelegging og veiledning". 
 
Helsedirektoratet ber om en tilbakemelding innen 10. august. Tilbakemeldingen kan sendes til 
postmottak@helsedir.no og til kirsten.petersen@helsedir.no   
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Liv Heidi Brattås Remo e.f. 
avdelingsdirektør 

Kirsten Petersen 
prosjektleder 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Oppsummering av anbefalte tiltak. 

Rapport vedrørende medisinsk avstandsoppfølging av 13.12.2019 og innspill 

fra etterfølgende dialog med HOD.  

 

Anbefalte tiltak i 2020 

1. Koordinert innsats for tilrettelegging og veiledning.  

Flere tiltak i sluttrapporten av 13.12.2019 foreslås samlet i dette tiltaket. Det er i dag uklart for 

tjenesten hvor de skal henvende seg i forbindelse med oppstart av digital hjemmeoppfølging og 

nettbasert behandling. Flere etterlyser én aktør som kan guide henvendelser til riktig statlig 

instans.   Det etterlyses et mer koordinert og proaktivt kompetansearbeid, f.eks. gjennom e-

læring, praktiske kvikkguider mv. Det anbefales at Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, 

Norsk Helsenett SF, Statens legemiddelverk og de regionale helseforetakene i løpet av 2020 

etablere en samarbeidsstruktur som gir råd og veiledning og sikrer at behov for justeringer i 

nasjonale virkemidler og rammebetingelser fanges opp. 

 

2. Utvikling av indikatorer for digital hjemmeoppfølging 

Det anbefales utviklet indikatorer for digital hjemmeoppfølging om utviklingen i tjenesten, samt i 

den grad det er mulig om hvilke effekter som oppnås for pasienttilfredshet, egenmestring, 

helseøkonomi og digitaliseringstakten i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

Helsedirektoratet, i samarbeid med Direktoratet for e-helse og FHI, anbefales å utrede mulighet 

for å utarbeide data og indikatorer innen digital hjemmeoppfølging basert på eksisterende 

datakilder. 

 

3. Digital behandlings- og egenbehandlingsplan 

Pasientens involvering, egenmestring og medbestemmelse forutsetter god kommunikasjon og 

felles verktøy som tydeliggjør mål, beslutninger og forutsetninger for tjenestene som ytes. Det 

eksisterer i dag ingen felles verktøy på tvers av tjenestenivåene og pasienten.  

Egenbehandlingsplan anses som en forutsetning for medisinsk avstandsoppfølging, der målet er 

økt egenmestring og der pasienten selv gjør målinger.  

Felles digital behandlings- og egenbehandlingsplan i primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten utredes. Det anbefales at det spesifiseres og prøves ut en løsning for 

behandlings- og egenbehandlingsplan innen utgangen av 2021. Tiltaket koordineres med 

Prosjektene Data-/dokumentdeling og Akson.  

 

I forbindelse med dette tiltaket er det igangsatt en behovsvurdering og det vil bli lagt frem 

konseptforslag og gevinstanalyse ved årsskiftet 2020/2021.  

 

4. Videokonsultasjon – teknisk tilrettelegging 

Tjenestene melder om mange tekniske utfordringer med gjennomføring av videokonsultasjoner. 

Det er nødvendig med et nasjonalt tiltak for å teknisk tilrettelegge for skalering av 



videokonsultasjon i sektoren, og for å løse opp i opplevde hindringer i dagens situasjon.   Det er 

særlig behov for fokus på teknisk understøttelse av tverrfaglige konsultasjoner i samhandling 

mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.   

Det anbefales at Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Norsk Helsenett SF, de regionale 

helsefortakene og KS/kommunesektoren, beskriver nasjonale roller og ansvar innen teknisk 

tilrettelegging for videokonsultasjon, og beskriver hvordan et nasjonalt fagnettverk som 

adresserer tekniske og forvaltningsmessige utfordringer kan etableres i 2021. 

 

5. Data og dokumentdeling 

Det er behov for fleksibel deling av helsedata på tvers av virksomheter, nivåer og profesjoner. 

Muligheten for deling av data fra digitale, verktøy i medisinsk avstandsoppfølging fremheves som 

at absolutt minstekrav til en fremtidig nasjonal infrastruktur. Infrastrukturen må være 

tilpasningsdyktig og ikke legge hindringer for de muligheter helsetjenesten lokalt har til å 

etablere nye former for arbeidsdelinger og digitale tjenester på tvers av nivåer og profesjoner.   

Det mangler felles tekniske rammer for deling av data for medisinsk avstandsoppfølging. Det er 

ulike oppfatninger om hvor langt en nasjonal datadelingsinfrastruktur bør gå og hvilke nasjonale 

komponenter som bør initieres. Det er behov for å ta frem beskrivelser av ulike konsepter som 

utgjør alternativer for graden av nasjonal tilrettelegging.   

I forbindelse med dette tiltaket er det igangsatt en behovsvurdering og det vil bli lagt frem 

konseptforslag høsten 2020.  

 

6. Normen – oppdatering vedrørende digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

Normens veiledere, faktaark og kompetansehevende aktiviteter må møte tjenestenes behov for 

råd og veiledning innen personvern og informasjonssikkerhet. Med bakgrunn i innspill synes 

spesielt følgende områder å være viktige:  

 Krav til informasjonssikkerhet i ny europeisk forordning for medisinsk utstyr tas inn i Normen.  

 Flere faktaark og veiledere gjennomgås og ved behov utvides for å dekke behov knyttet til digitale 

helsetjenester. En oversikt er gitt i vedlegg nr. 5.   

 Videreformidle og legge ny ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) veileder om 

anskaffelse av ulike utstyr, primært i sykehus, til grunn for nasjonal veiledning og anbefalinger på 

informasjonssikkerhet og personvern i anskaffelser.  

 Utarbeide nasjonal veiledning om personvern for å bidra til en mer helhetlig forståelse i sektoren.  

Versjon 6.0 av Normen ble vedtatt av styringsgruppen 4. februar 2020. Sekretariatet for Normen 

har startet arbeidet med revidering av veilederne og faktaarkene i Normens portefølje. I 

revideringsarbeidet skal digital hjemmeoppfølging inkluderes. For digital hjemmeoppfølging 

gjelder særlig Normens veiledere for bruk av skytjenester, medisinsk utstyr og velferdsteknologi. 

Disse har høy prioritet. Veilederne for bruk av skytjenester og medisinsk utstyr skal etter planen 

godkjennes av styringsgruppen for Normen våren 2020. Velferdsteknologiveilederen tas inn i 

arbeidet med revidering av kommunale veiledere og faktaark.  

7. Sikkerhetstesting av medisinsk utstyr 

Virksomheter som skal anskaffe nytt utstyr må stille krav til leverandører at det er mulig å kunne 

sikkerhetsteste utstyr før det anskaffes. Dette gjelder også det å kunne patche en løsning som er 



satt i drift. I dag er det mange produkter og løsninger som er i drift som har så gammel 

programvare at å patche løsningen vil enten ikke være mulig eller at det kan potensielt ødelegge 

annen funksjonalitet som kan gå ut over pasientsikkerheten. Dette er krav som bør inn i 

kravspesifikasjonen ved anskaffelser av nytt utstyr. Det er mangel på kompetanse til å 

sikkerhetsteste ulike løsninger før produktet anskaffes.   

Det er ønsket at sektoren får bistand til gjennomføring av sikkerhetstesting/ penetrasjonstesting 

av medisinsk utstyr og velferdsteknologiske løsninger som vurderes anskaffet. Dette kan bidra til 

å øke sikkerheten i løsninger. I dag har Norsk Helsenett en funksjon hvor de sikkerhetstester 

medisinsk utstyr som er i drift i virksomheter. Dette bør ses i sammenheng med tiltakene i 

overordnet risiko og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren.   

Tiltaket bør vurderes videre av de som har behovet, altså RHF/HF/kommuner i samarbeid med 

NHN. 

 

Følgende tiltak anbefales tatt opp til vurdering i 2021: 

8. Utrede tilrettelegging for medisinsk avstandsoppfølging knyttet til Nye metoder 

Helsetjenestene, særlig helseforetakene, har fremmet behov for å nasjonalt bedre initiere et 

metodevurderingssystem for medisinsk avstandsoppfølging. Nye metoder er etablert som 

nasjonalt system.   

Nye metoder har som målsetning å etablere en mer enhetlig og kunnskapsbasert prosess for 

innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, som gir pasienter og helsepersonell trygghet 

for at metodene som brukes er dokumentert virkningsfulle og sikre. Nye metoder gir også bedre 

forutsigbarhet. Sentralt for Nye metoder er effektvurderinger opp mot eksisterende løsninger.  

Det anbefales at konkrete behandlingsmetoder som involverer flytting av tjenester hjem vha 

teknologi, har antatt stor nytte/kost og samtidig antatt stort potensial for å skaleres opp, meldes 

inn til Nye metoder (jf. eMeistring)? RHF har ansvar for Nye metoder, mens FHI har ansvaret for å 

gjennomføre metodevurderinger av behandlingsmetoder som ikke er legemidler. Hvor bør 

ansvaret for videre arbeid på dette området plasseres? Sannsynligvis blir dette berørt av 

evalueringen av Nye metoder som Stortinget har bedt om. Anbefaling om at tiltaket tas opp til ny 

vurdering i 2021. 
 
 

 
9. Utrede behov for nasjonal tilrettelegging for utvikling av skjemaer for pasientrapporterte 

opplysninger 

Skjemaer for pasientrapporterte opplysninger (PRO) er en sentral del av medisinsk  

avstandsoppfølging. Flere aktører har spilt inn behov for nasjonalt tiltak for faglig utvikling av 

PRO skjemaer. Formålet er raskere utviklingsløp av validerte skjemaer og bred tilgang på de PRO 

skjemaer som kan benyttes.   

Det anbefales gjennomført en utredning for å vurdere behov og gevinster ved et nasjonalt 

initiativ for faglig utvikling av PRO-skjemaer.  Pågående norsk deltakelse, via 

Folkehelseinstituttet, i bl.a. PaRISinitiativet (Patient-Reported Indicators Surveys) vil kunne være 



en del av dette. Utredningen bør videre ta utgangspunkt i Helsedirektoratets pågående arbeid 

om generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og sees i 

sammenheng med data og dokumentdeling (pkt 5). Det anbefales at det igangsatte tiltaket 

videreføres og implementeres i alle regioner i 2021.  

 
 

10. Etiske, juridiske og helsefaglige konsekvensutredning vedrørende mottak av helserelatert 

informasjon fra pasientens eget utstyr. 

Den sterke økningen i tilbudet av og bruken av forbrukerorienterte IoT- løsninger (Internet of 

Things) på helseområdet, utfordrer helsetjenesten gjennom økte forventninger i befolkningen til 

å kunne få vurdert data fra disse løsningene. Dette er en utvikling som helsetjenesten i økende 

grad må ta stilling til. Flere stiller også spørsmål med om pasienten kan laste ned apper for 

medisinsk avstandsoppfølging på egen telefon/nettbrett, eller om helsetjenesten må tildele eget 

nettbrett for å gjennomføre egenmålinger og rapportere inn opplysninger om egen helsetilstand 

elektronisk.   

Det anbefales gjennomført en utredning med vekt på etiske, juridiske og helsefaglige 

problemstillinger for å synliggjøre konsekvenser av å åpne opp eller ikke åpne opp for at 

pasienter kan dele helserelaterte opplysninger fra egeninnkjøpte løsninger. Tiltaket anbefales 

tatt opp til ny vurdering i 2021. 

 

11. Helsekompetanse og redusert digitalt utenforskap 

 

En av målsetningene ved medisinsk avstandsoppfølging er økt egenmestring. Dette forutsetter 

god nok helsekompetanse, og tilpasset helseinformasjon, der pasienten selv i større grad skal 

følge opp egen helse. Pårørende må også ivaretas gjennom økt helsekompetanse. Økt 

helsekompetanse, inkludert digital helsekompetanse, kan også bidra til å redusere digitalt 

utenforskap i helse.   

Det må tydelig fremkomme at de som yter tjenestene (kommuner (inkl. fastleger) og sykehus) 

har ansvaret for å tilrettelegge konkrete tjenester ut fra pasientenes helsekompetanse og digitale 

ferdigheter. Tiltaket følges opp i 2020/2021 gjennom oppfølging av nasjonal strategi for 

helsekompetanse og forprosjekt for gjennomgang av lærings- og mestringstjenestene.   
 


