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1. BAKGRUNN 
 

Digital hjemmeoppfølging er nye helsetjenester hvor deler av helse- og omsorgstjenesten kan flyttes 

hjem til pasienten ved hjelp av teknologi. Innbygger er aktive deltakere og bidragsytere i helsehjelpen de 

mottar og kan følges opp i hjemmet ved at målinger, egenrapportert eller automatisk fra medisinsk utstyr 

sendes digitalt til helse- og omsorgstjenesten. Nye tjenester for digital hjemmeoppfølging krever 

samhandling, oppgavestyring, informasjonsflyt og endring av arbeidsprosesser på tvers av 

tjenesteområder og sektorer.   

 

Det skal gjennomføres en enkel utredning for å anbefale konsept for datadeling for  digital 

hjemmeoppfølging på kort- og mellomlang sikt (1-5 år).  

 

I 2019 ble det gjennomført en utredning av nasjonal tilrettelegging av rammer og virkemidler for digital 

hjemmeoppfølging (DHO) i samarbeid med Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet 

for e-helse.  

Anbefalt tiltak 3.3.1 fra sluttrapporten fra denne utredningen fra desember 2019 lyder:  

"…utrede videre alternativer og løsningskonsept for nasjonal datadelingsinfrastruktur for digital 

hjemmeoppfølging". 

  

Samtidig gjennomfører Direktoratet for e-helse i samarbeid med NHN og kommuner en utprøving av et 

nasjonalt knutepunkt for velferdsteknologi (VKP) på området for trygghet og mestringsteknologi. 

Behovene som VKP dekker i dag utgjør trolig en delmengde av behovene som skal dekkes knyttet til 

DHO. 1. mars ble det levert en anbefaling om veien videre for velferdsteknologisk knutepunkt hvor 

anbefalingen er å 

"…prioritere å gjøre en utredning av VKPs rolle i en datadelingsinfrastruktur innen digital 

hjemmeoppfølging som dekker behov på tvers av forvaltningsnivå"  

 

Utredningen av datadelingsinfrastruktur for digital hjemmeoppfølging forener disse to tiltakene.  

 

Det foregår også en utprøving av digital hjemmeoppfølging av personer med kroniske sykdommer i 6 

lokale prosjekter innenfor Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Behovene for datadeling som er 

definert i disse prosjektene vil bli tatt inn i utredningen.  

 

Utredningen vil videre ta høyde for og koordineres med arbeid for helhetlig samhandling i Akson, og 

planlagt utvikling av den digitale grunnmuren. Det er foreløpig usikkert om alle behovene for datadeling 

knyttet til DHO vil bli dekket av fremtidig samhandlingsinfrastruktur som planlegges i sammenheng med 

Akson. Helse- og omsorgstjenester som vil benytte DHO løsninger er allerede implementert i flere 

kommuner og volumet vil trolig øke kraftig i de nærmeste 5 årene. Infrastruktur for datadeling knyttet til 

dette bør derfor være operativ så fort som mulig. Det vil vektlegges at en slik infrastruktur skal 

samhandle godt med andre nasjonale samhandlingsløsninger og fellesløsninger når disse realiseres.  

 

2. HENSIKTEN MED UTREDNINGEN  
 

Formålet med utredningen er å: 

1. Identifisere og prioritere behov for datadeling mellom løsninger for digital hjemmeoppfølging og 

EPJ på tvers av forvaltningsnivå. 

2. Vurdere og anbefale løsningstiltak for å dekke prioriterte behov på kort- og mellomlang sikt (1-5 

år). 
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3. Vurdere hvordan tiltaket kan inngå i et helhetlig veikart for nasjonal samhandlingsarkitektur  

I behovskartleggingen vil utredningen gjenbruke/bygge videre på behovene som er identifisert i 

utredningen av rammer og virkemidler i 2019, og i utprøving av digital hjemmeopppfølging av personer 

med kroniske sykdommer i 6 lokale prosjekter innenfor Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. 

Behovskartleggingen vil også ta utgangspunkt i sentrale prosjekter i RHFene, og i identifiserte behov i 

nasjonale prosjekter som Akson og digital behandlingsplan.  

 

 

2.1. Omfang av utredning 

På grunn av redusert tidsramme og tilgjengelighet på ressurser grunnet corona situasjonen, har det vært 

nødvendig å avgrense utredningens omfang.  

 

Nedenstående figur illustrerer en trappetrinnsmodell innen datadeling for digital hjemmeoppfølging. 

Nivå 4 tilsvarer den fremtidige målbildet for Akson samhandlingsløsning.  

Utredningen velger å fokusere på nivå 1 og 2: Deling av pasientdata innenfor og mellom ulike 

forvaltningsnivå i helsetjenesten.     

 

 
 
Fokus er derfor avgrenset til datadeling mellom DHO-løsninger og EPJ innenfor og på tvers av forvaltningsnivå.  
 

 
 

Tidsperspektivet er kort- og mellomlang sikt (1-5 år).  

 

Anbefalt tiltak skal være forenlig med, og plasseres i kontekst av, det gjeldende målbildet for nasjonal 

samhandlingsarkitektur.  
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3. GJENNOMFØRING AV UTREDNINGEN 
 

3.1. Metode 

 

Utredningen struktureres etter en gjennomføringsmodell basert på prosjektveiviseren  og 

utredningsinstruksens seks spørsmål. Det vil gjennomføres en forenklet samfunnsøkonomisk analyse.   
 

 

3.2. Prosjektplan og milepæler 
Overordnet prosjekt- og milepælsplan inklusiv forankring:  

 

 

 

3.3. Organisering 

 

For å sikre faglig forankring er utredningen overordnet styrt av styringsgruppen til Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram og prosjekt Arkitektur og infrastruktur for velferdsteknologi.  
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I tillegg har prosjektet etablert en IKT arbeidsgruppe med bred representasjon fra kommuner, spesialist, 

NHN og Helsedirektoratet. Arbeidsgruppen møtes med intervaller på ca to uker.  

 

For å sikre bredere forankring legger utredningen opp til to innspillsrunder:  

• Innspillsrunde 1 medio juni 2020: Versjon 0.5 av rapport med fokus på innspill og forankring av 

behov, mål, krav og alternative løsningskonsepter.    

• Innspillsrunde 2 i slutten av august/start september 2020: Versjon 0.8 av rapport med fokus på 

innspill og forankring av anbefalt konsept.  

I innspillsrundene inviteres RHF, KS, Norsk Helsenett, Helsedirektoratet, Den Norske Legeforeningen, 

Norsk sykepleierforbund, utvalgte pasient- og brukerorganisasjoner, og næringslivet til å bidra.  
 

 


