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1 Innledning
1.1 Introduksjontil utfordringen
Norgeinngikk4. november2014partnerskapi det WHO- ITUbaserteinitiativet «BeHe@lthy- Be
mobile» ved helse- og omsorgsminister Bent Høie.Initiativet er en oppfølgningav Verdens
helseorganisasjon
sitt vedtakom å reduserehelsemessigekonsekvenserav ikke–smittsomme
sykdommer(NCD- sykdommer1). Norgevar ogsåførste medlemav WHOsom lanserteen NCDstrategi2 i september 2013 på basisav WHOGlobalAction Plan, med målsetningom å reduserefor
tidlig død som skyldesNCD- sykdommermed 25%innen år 2025.
Mobile helseløsningerkan bidra til bedre folkehelse.Norgesegneerfaringermed utvikling av nye
løsningerpå e-helseområdetkan deles med andre land. Norgelærer av og deltar samtidigi et felles
globalt nettverk.
StatsrådH
“E-helsegir ossnye muligheterfor å forbedre vår evne til å leveregode
helsetjenesterog nye måter å styrke pasientersog innbyggersmestringav egenhelse. Vi slutter oss
til initiativet «BeHe@lthy- Be mobile» for at mobile helseløsningerkan understøtteNCD-relaterte
problemer3».
Helsedirektoratethar i løpet av 2015vurdert ulike ordningerfor å identifisereapper4 som
tilfredsstiller vissekvalitetskrav.Blant annet er «BeHealthyBe Mobile Norway»bedt om å vurdere
en «selvdeklarerings
ordning»for helseapplikasjoner på mobile plattformer (apper). Intensjonenmed
en slik ordning er å støtte innbyggernei å finne apper av god kvalitet, og hjelpe produsentersom
fokusererpå kvalitet i utviklingenav sine løsninger. Ordningensøkerå leggetil rette for at
«konsument»og «produsent»av godeløsningerskalå finne hverandrei mylderet av apper som kan
lastesned fra de forskjelligeapp-butikker.
Tendenseninternasjonalter at myndigheteneikke ønskeren omfattende lovmessigregulering av
utviklingenav helse-og livsstilsapper for bruk på privat initiativ. Helse- og livsstilsapper utviklesi et
globalt marked.Det eksisterertitusenvisav dissealleredei de forskjelligeapp-butikkene, og det vil
være uhensiktsmessig
at myndigheteneskaletablereet systemfor godkjenningav disse.En
privatpersonkan i et globalt markedogsåfinne og nyttiggjøresegav en app som utviklesav en
produsentsom kun opererer på et annet kontinent. Samtidig må nasjonalemyndighetererkjenneat
det er vanskeligfor en bruker å skille seriøseaktører og løsningerut fra mengdenav useriøse
aktører, eller aktører som ønskerå kapitaliserepå sensitivhelseinformasjon. Dette kan skje uten å
informere brukerenom implikasjonene,noe som vi ansersom svært uheldig.
Derfor etterlyser både forbrukere og produsenterrammeverkfor utvikling på området.
Med begrepet «selvdeklareringsordning»
signalisererviet ønskeom å utvikle et sett med kriterier for
hva høy kvalitet i helse-apper med tilhørendeløsningerer, og som produsenterkan deklarereseg
opp imot.

1

NCD=non- communicablediseases
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ncd-strategi/id735195/(10.12.2015)
3
http://www.itu.int/en/ITU -D/ICT-Applications/eHEALTH/Be_healthy/Pages/Norway.aspx
(10.12.2015)
4
I høringsnotatetbruker vi ordet app eller helseapp(somkortord for mobil helseapplikasjon)i tråd med
vurderingerfra Språkrådet.
2
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1.2 Ønsketresultat
Hovedmålet med en selvdeklareringsordning
er følgende:
-

Å gjøre det enkelt for privatpersonerå f inne apper på helse- og livstilsområdet5 som er
utviklet med basisi objektive og tydeliggjortekrav til kvalitet.

I tillegg til å gjøre det lettere for privatpersoner som leter etter godehelseapper og produsenterav
kvalitets-apper å finne hverandre,har en selvdeklareringsordning
følgendesekundærmål:
-

Ordningenskalfungeresom en katalysatorfor økt kvalitet i utvikling av apper på helse- og
livsstilsområdet.
Ordningenskalgi produsentersom følger konkretisertekvalitetskriterier en verdi i form av
ekstrasynlighet.
Ordningenskalmuliggjøreet økosystemfor brukermedvirkning,brukertesting og
brukerevalueringfor ytterligere å støtte privatpersoneri valg av hvilke apper de skalbruke.
Ordningenskalgjøre det mulig for helsepersonellå henvisepasientertil en kilde som med
basisi anerkjentkvalitet løfter frem relevanteapper pasientenkan ta i bruk.

1.3 Medisinskutstyr og selvdeklarering
EU-direktiveneom medisinskutstyr er implementert i norsk lovgivninggjennomlov 12. januar 1995
nr. 6 om medisinskutstyr, og forskrift 15. desember2005nr. 1690om medisinskutstyr6. Lovom
medisinskutstyr regulererproduksjon,markedsføring,omsetningog bruk av medisinskutstyr.
Forskriftom medisinskutstyr retter segmot enhversom produserer,markedsførereller omsetter
utstyr for bruk i Norgeeller annet EØS-stat og tekniskekontrollorgan.
CE-merket på medisinskutstyr skalgi et synligtegn på at produktet oppfyller de sikkerhetskravsom
er fastsatt i gjeldendedirektiver. Merket er ogsåen deklarasjonfra produsentom at produktet
tilfredsstiller alle de relevantekravene,og at påkrevetsamsvarsvurdering
er gjennomført.
Med medisinskutstyr meneset instrument, apparateller hjelpemiddelsom av produsentener ment
å skullebrukespå menneskeri den hensiktå7:
-

Diagnostisere,forebygge,overvåke,behandleeller lindre sykdom
Diagnostisere,overvåke,behandle,lindre eller kompenserefor skadeeller uførhet
Undersøke,erstatte eller endre anatomieneller en fysiologiskprosess
Forebyggesvangerskap

Lovog forskrift om medisinskut styr byggermed andre ord på formålet produsentenhar definert for
utstyret. Dersomdette formålet er i tråd med ovennevnte,skalløsningengjøresgjenstand for krav
til medisinskutstyr.
Dersomprodusentendefinerer formålet for sin løsningtil å være rent privat bruk uten tilknytning til
helsehjelp, vil løsningenikke falle inn under regelverketfor medisinskutstyr. Dette grunnprinsippet
vil i virkelighetenutfordres i en rekkesammenhenger,noe dette dokumentetbehandler.

5

Notatet bruker «livsstil»for det engelske«Wellness».Livsstilhar sin egenbetydningi helse- og
omsorgssektoren
6
Norsklovgivning– medisinskutstyr
7
Lovom medisinskutstyr – lovensvirkeområdeog definisjon
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Utgangspunktetfor høringsnotateter at apper og løsningerhvis formål er definert som privat bruk
uavhengig av mottak av helsehjelp,ikke omfattes av regelverketfor medisinskutstyr.
Selvdeklareringsordningen
som foreslåsi dennehøringenrettes mot dennetype løsninger.For
øyeblikketeksistererdet ingenmekanismesom gjør at produsenter av slikeløsningerhar et
rammeverksom fremhever,eller understøtter,et ønsketfokus på kvalitet. Det eksistererheller
ingen veiledningfor privatpersonernår dissesøkeretter apper som de ønskerå benytte i
hverdagslivet.Foreslåtteselvdeklareringsordningskalkomme dette behovet i møte.
Selvdeklareringsordningen
er derfor ikke ment som et t illeggtil reguleringav medisinskutstyr, men
som en ordning som dekkerløsningersom ikke er å regnefor medisinskutstyr. Når produsenter
velgerformålet med sin løsningvil de enten falle inn under regelverketfor medisinskutstyr, eller
falle inn under den foreslåtte og frivillige selvdeklareringsordningen.
Det er ogsåmulig at produsentersom leverer løsningersom defineressom medisinskutstyr, ogsåvil
finne det formålstjenligå frivillig selvdeklareresineløsningerfor å gjøre de lettere tilgjengelig også
for privatpersoner.Dette er ikke fokus for foreslåtte selvdeklareringsordning,
men det er heller ikke
nødvendigeller ønskeligå hindre slik dobbel-deklarering.

1.4 Kort beskrivelseav f orslagtil løsning
Enselvdeklareringsordning
innebærerat det leggesopp til at produsenterav helse-apper deklarerer
sine løsningeropp mot et sett kvalitetskriterier,for på den måten å oppnå en kvalitetskaraktersom
skiller deresløsningerut fra mangfoldetav andre ikke-deklarerteløsninger.
Kvalitetskriteriene basererseg på et kjent kvalitetsinnholdog etablerte rammer for personvernog
informasjonssikkerhet,men vil være forenklet og tydeliggjort i sin utforming for å gjøre de lettere
tilgjengeligfor aktuellemålgrupper.
I et globalt marked,vil det kunne skje at produsentenikke eksistereri Norgeverkenmed egen
tilstedeværelseeller med en formell partner. Man kan potensielt gjøre det mulig for en uformell
representantå deklarereen løsningpå vegneav en ikke-stedlig produsent.
Når en løsninger selvdeklarert,vil beskrivelseav løsningen,aktørensom står bak samt karakteren
løsningenhar fått bli publisert på et offentlig tilgjengeligområde.Et mulig områdefor publisering,er
den offentlige helseportalen,www.helsenorge.no8 .
Privatpersonerog helsepersonellkan deretter besøkedette allmenneog offentlig tilgjengelige
området og søkeetter løsningersom passerensegenlivs- og helsesituasjon,med trygghet om at
appene som er presenterther har et tydeliggjort forhold til relevanteog objektive kvalitetskriterier.
Privatpersonersog andre aktørers(eksempelvispasientforeninger)tilbakemeldingerpå apper de
prøver ut vil kunne skapeet selvdrevetøkosystemder selvdeklarerteapplikasjonerkontinuerligfår
tilbakemeldingermed anbefalingerog andre inntrykk, som i nesteomganggir forbedrete løsninger
som resultat.

2 Sentraleproblemstillinger
Enselvdeklareringsordningfor helseapper rettet mot privatpersonerberører flere sentrale
problemstillingersom ønskesbelystog diskutert.

8

https://helsenorge.no
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2.1 Er en selvdeklareringsordning
riktig vei å gå?
Dette dokumentet fremmet et forslagtil en konkret selvdeklareringsordning.
Likevelønskesdet
debattert om dette faktisk er veien å gå. Det etterspørrestilbakemeldingerog vurderingerpå denne
problemstillingen.Eksemplerpå løsningsalternativerer følgende:

2.1.1 Null alternativet
Null alternativet innebærerå ikke iverksettenoen tiltak. Da vil lov og forskrift om medisinskutstyr
fortsatt være det enesteverktøyetman har. Dette vil omfatte løsningerder produsenterhar definert
formålet med sine løsningertil å liggeinnenfor regelverketfor medisinskutstyr. Løsningersom
retter segmot privatpersonerspersonligebruk vil falle utenfor, som nå. Privatpersoneroverlatestil
segselv, og til markedetfor øvrig,å identifiseredet som av dissevil oppfattes som godeløsninger.
Dette alternativet ansesikke å være dekkendefor formålet, nemligå gjøredet enklerefor brukere å
finne apper utviklet av kvalitetsfokuserteprodusenter.

2.1.2 Veiledere
Enenklereløsningenn selvdeklareringer å utvikle veiledere.Man kan se for segat følgende
produkter utviklesog vedlikeholdes:
-

Veilederfor utviklere av helseapper
Veilederfor brukere av helseapper
Veilederom helseapper for helsepersonell

Veilederevil kunne benytte kvalitetskriterierog innhold som er beskreveti dette forslagettil
selvdeklareringsordning
. Veiledernevil imidlertid ikke kunne kommuniserehva innholdet i disse
representereri faktiskeapper i markedet.Produsenterkan erklæreat de har fulgt den offisielle
veiledereni utvikling av sine løsninger, men det vil ikke eksisterenoen ordning for verifikasjoneller
kontroll av dette. Erfaringsmessig
tar det ogsåtid å utvikle godeveiledere,og det kan hende
veiledereikke klarer å følgeden korte produksjons- og brukssyklusenen app har.
Ogsådette alternativet ansesfor ikke å være tilstrekkeligfor formålet, nemlig å gjøre det enklerefor
brukere å finne apper utviklet av kvalitetsfokuserteprodusenter.

2.1.3 Selvdeklareringsordning
Dennehøringenforeslåren selvdeklareringsordning,
noe dette dokumentetbeskrivernærmere.
Dette alternativet er valgt fordi det skaper en møteplassfor brukere/konsumenterog
kvalitetsfokuserteprodusenteri det som antaså kunnebli et verdiskapendeøkosystemfor alle
parter.

2.1.4 Alt defineressom medisinskutstyr
Dersomen vid tolkning av lov og forskrift om medisinskutstyr leggestil grunn,vil alle helseapper
som på en eller annenmåte behandlerhelseinformasjonog gir indirekte eller direkte råd for å
forebygge,overvåkeeller forbedre helse,falle inn under denne reguleringen.Enslik løsning
representereren potensiellregulatorisk enkelhetda man ikke går inn i problemstillingensom
avgrensning
en mellom apper for bruk på rent privat initiativ og apper brukt i forbindelsemed
mottak av helsehjelp. Det foreliggerimidlertid åpenbareutfordringer med hensyntil å sikre samsvar
og gjennomføring.
Problem1: Hvordankan man sikre at en løsningutviklet og promotert for innbyggerepå et annet
kontinent faktisk deklareresi henholdtil europeiskog norsk lovgivningnår en privatpersonbare kan
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laste den ned fra den internasjonaleapp-butikken på internett som smarttelefonentil
vedkommendebenytter?
Problem2: Enslik løsningvil ogsåmøte utfordrende dilemmaer:Enhelt vanligtreningsappsamleri
dag informasjonom ytelseog tid sbruk for hver enestetreningsøkt.Ved bruk av stadigmer avansert
og moden teknologi på stor-data-nivå, samt oppslagi åpent tilgjengeligeregistrefor kosthold,
næringsinnholdi mat og fysiskeøvelserav forskjelligeslag,kan slikeapper i stadigstørre grad foreslå
persontilpassedetrenings- og kostholdsprogrammer.Slikeprogrammerkan designesfor å hjelpe
den som trener med å øke oksygenopptak,redusereblodtrykket, kontrollere glukosenivåetog på
andre måter i praksisværetil hjelp ved å forbedre vedkommendesin helsetilstand.Treningsapp
en
som fra starten av bare fortalte hvor langt og fort du haddeløpt, gir deg nå aktive og konkrete, og
ikke minst individuelt tilpassedehelserådsom har til hensikt å forebyggeog forbedre din
helsetilstand.
Envid tolkning av lov og forskrift om medisinskutstyr kan derfor medføreat enhverskritt-tellerapp
eller sykkelapp som gjør bare litt mer enn å ta vare på totalt antall skritt eller hvilkenhastighetman
har syklet i, må CE-merkessom medisinskutstyr. Spørsmåleter om dette er hensiktsmessigog
gjennomførbarti praksis.
Dette alternativet ansesfor å representereen for strengreguleringi forhold til hva aktuelle
løsninger– helseapper – representerer.Erfaringerfra internasjonalemiljøer indikererogsåat dette
ikke er veien å gå (eksempelvisFDAi USA,se eget avsnitt om dette).

2.1.5 Sertifisering
Et strengereregimeenn noen av de andre er sertifisering.Sertifiseringinnebæreren aktiv
godkjennelseav en løsning,basert på det som må væredetaljerte kriterier av flere typer. Dette vil
være en krevendeog gjerne kostbartilnærming, og ansesikke som en naturlig tilnærmingi denne
sammenheng.

2.2 Formålsdefinisjonog forholdet til helsepersonell
Løsningersom finansieresav helsetjenesteneller som helsetjenestenvelgerå benytte i
forebyggende,behandlendeeller rehabiliterende aktiviteter med pasienterinvolvert, skalalltid være
registrert i henholdtil lov og forskrift om medisinskutstyr.
Selvdeklareringsordningen
retter segikke mot slikeløsninger. Den er ment for løsningersom retter
segmot privatpersonersfri villige bruk. Dette gjelder løsningerder produsentenhar gjort et valgat
primærformålettil appen er privat bruk, og ikke bruk i sammenhengmed mottak av helsehjelpi regi
av helsetjenesten.
Dette kan i praksisbli en teoretisk avgrensning.Privatpersoner som benytter en mobil helseløsning
vil på gitte tidspunkt gjernedele informasjonsom samlesinn via dennemed sin behandler,for
eksempelen fastlege.Produsentenav appen kan leggetil rette for meningsfullformateringav
relevant informasjontil behandler, slik at informasjonenhar nytteverdi i behandlersvurderingav
situasjonen.Når og hvordanslik deling skjer,og hvordanfastlegenskalforholde segtil informasjon
fra slikeprivat anskaffedeenheter og løsninger,uten at de faller inn under forskrift for medisinsk
utstyr, er et uavklart område.
Det er ønskeligmed tilbakemeldingerog vurderingerav dette spørsmålet.
Pasienterhar i mangeår fremvist egne,personligenotater til sin behandlerslik at behandlerenkan
vurdere informasjonherfra og sammenholdedette med egneobservasjoner.Behandlerenvil alltid
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forholde segbalanserttil det faktum at pasientensegnenotater er subjektiveog helsefagligusikre,
og vil derfor kun benytte dissesom supplementtil egneobservasjoner,funn og kilder.
I dag kan «pasientensnotater» være representertav automatiskinnsamletinformasjonvia en app
med mulig eksternt måleinstrument.Behandlerenvil ogsånå kunne forholde segtil slik informasjon
som et supplementtil egne(profesjonelle) funn og undersøkelser
, selvom informasjonenfra
pasientensapp overføreselektronisktil behandlersIT-system.Overførtedata kan inneholde
informasjon(meta-data) som tydeliggjørat de er hamstret privat fra privat utstyr, slik at dette følger
datasettet i videre bruk.
Spørsmålet som ønskesbelyst fra høringsinstansene
er: Vil en slik praksisværeog oppfattes som å
være i tråd med dagensregelverk.Vil det være forsvarligå la helsepersonellhåndtereinformasjon
på dennemåten?
Et annet scenarioer at en behandler, eksempelvisen fastlege, kan fangeopp informasjonom egne
pasientersprivate bruk av helseapper. Spørsmåleter som følger: Når vedkommendebehandler
møter en ny pasientsom har tilsvarendebehov,vil behandlerenda kunne henvisetil eller anbefale
denne løsningen (app)basert på den kunnskapvedkommendehar fanget opp fra sine andre
pasienter?
Helseprofesjoneneblir etter hvert kjent med at det på Helsenorge.nopubliseresen oversikt over
selvdeklarerteapper,basert på et allment akseptertsett av kvalitetskriterier. Det vil væreønskeligat
dissekan henvisepasienterhit, og veiledepasientertil å ta i bruk løsningerprivat i den grad det
ansesformålstjenligog helsefagligforsvarligi det enkelte tilfelle.
Vi antar det som sannsynligat helsepersonellutfordres av vel informerte pasienter og publikumvia
øket digital bevisstheti befolkningen. Vi antar at medlemskapi organisasjonersom Diabetesforbundet, Kreftforeningen,Landsforeningenfor hjerte- og lungesykeog Nasjonalforeningenfor
folkehelsebidrar til innsikt i god helseatferdog tiltak som bidrar til egenmestring.I tråd med
kriteriesettet for helseappersom høringsnotatetskisserersenerei notat («brukerinvolvering»),
antar vi at bruken av gode helseapplikasjonerpåvirkesav om disseorganisasjonenebidrar til
utviklingen.
Media er opptatt av mobile helseapplikasjoner,og vil sannsynligvisogsåværeen viktig
informasjonskildeog driver for at brukere og pasientertar opp spørsmåletom aktuelleapper med
helsetjenestenog sitt nærmestenettverk. Det er derfor ogsåviktig at mediahar tilgangtil et system
der de på selvstendiggrunnlagkan vurdere brukervennlighetog andre egenskaperved aktuelleapp.
Vi ber høringsinstansene
om tilbakemeldingpå disseantagelsenesom fremkommeri de to
avsnitteneover.

2.3 Enselvdrevenordning
Envesentligrisikofaktormed en selvdeklareringsordning
er at manglendeinteresseblant
produsenteneeller annenmanglendedynamikki løsningenmedførerat nyhetsverdienblir liten for
publikum.Lavinteressevil da medførelite bruk, og ordningenvil avviklesegselv.
Det er en klar intensjonmed foreslåtte selvdeklareringsordning
at den skalværeselvdreven.
Produsenterav helseapper eller deresrepresentantermå opplevedet som en egenverdiå
selvdeklarereseg.Dette innebærerlav eller ingenkost for selvdeklareringsprosessen,
samt god
synlighetetter gjennomførtselvdeklarering.
Ordningenforutsetter ogsåredaksjonelloppfølgingfor å holdeslevende.
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Spørsmåleter om mekanismenesom er beskreveti dette forslageter t ilstrekkeligefor å etablere en
selvdrevenordning.

2.4 Utformingav kvalitetskriteriene
Kvalitetskriteriene i ordningenbaserersegpå alleredeeksisterendekvalitetsbegreper. Fremstillingen
av disseforenklesog aggregeresslik at de blir enklereå forholde segti l for bådeprodusenterav
helseapper og privatpersoner.Selveutformingen og formuleringenav valgte kvalitetskriterierblir
derfor en pedagogiskoppgavesom vi inviterer spesielthøringsinstansene
til å uttale segom.
Spørsmåleter i hvilkengrad man lykkes ved forslag(-ene) som fremmes.

2.5 Forvaltnings
organet
Det er nærliggendeå forestille segat en offentlig aktør, som f.eks.Direktoratet for e-helse,skal
forvalte og drifte selvdeklareringsordningen.
Det er ogsåmulig at man i en oppstarts- og
innføringsfase bør gjøre det slik. Samtidiger det flere forhold som peker på at det godt kan væreen
annenaktør sin oppgaveå forvalte ordningen.
Det ønskesinnspill på hvilkeneller hvilke aktører man ser for segat bør forvalte en
selvdeklareringsordning.

2.6 Egenmålinger
Mobile helseapper, gjernemed tilhørendeekstrautstyrfor egenmåling,representerergode
muligheterfor privatpersonerå følgemer med på egenhelse- og velværetilstand.Slikeløsningerkan
potensielt gi innbyggereen bedret evne til selvå følgemed på og ta ansvarfor sin situasjon.Dette vil
i så fall være et positivt og villet utkomme,og kan med tid innebæreen avlastningfor helsetjenesten.
Samtidiger det slik at resultatet fra egenmålingerikke betros den sammetillit som helsepersonellets
observasjonerog funn i undersøkelse
n av pasienter.Selvom utstyret som brukesprivat skulle være
av høy kvalitet, hevdesdet at man ikke stole på brukerensevnetil å foreta målingene på en
tilstrekkelignok måte.
Egenmålingerer imidlertid et kjent og akseptert fenomeni dagenshelsetjeneste.Et godt eksempel
er termometer og temperaturmålinger.Dersomen pasienteller pårørenderinger lege/helsestasjon/
legevakti dag,kan helsepersonelletselvoppmuntre til bruk av termometeret for å finne ut om
pasienten har feber eller ikke, og hvor høy feberener ved egenmåling. Termometerteknologiensom
er i bruk i de fleste norskehjem er gjennomprøvetover mangeår og i stort omfang,men det
foreliggeringengarantier.Det må alltid vurderesom egenmålingen av temperatur er gjennomført
på god nok måte. Likeveler metodikkengodt etablert i befolkningenover mangeår, og har god tillit.
Når resultatet av egenmålingen er kommuniserttil helsetjenesten, og den ikke viser et urovekkende
febernivå og ledsagesav andre alvorlige symptomer,vil konklusjonenofte væreen anbefalingom at
dersomallmenntilstandentil pasientenskulleforverre seg, så må/bør helsetjenestenkontaktespå
nytt.
I dette eksempletoppmuntrer helsetjenestentil og benytter aktivt informasjongitt fra egenmålinger
som kan ha feilkilder. Samtidiger temperaturmålingen velutviklet metode for å håndteredenne
informasjonensusikrekarakter.Det er med andre ord funnet en akseptabelbalansemellom
helsepersonelletsbehovfor sikkerinformasjon,og nytt everdienav den usikreinformasjonensom
egenmålttemperatur representerer.
Kandennebalansenreproduseresfor nyere typer egenmålingermed andre instrumenter? Hva må i
så fall være rammebetingelsenefor at dette skalla seggjøre?
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Det kan fremholdesat egenmålingerkan bidra til økt frykt i befolkningenog dermedøkt trykk på
helsetjenestenuten at det gir noen ekstrahelsenytte.Et spørsmålsom ønskesbelyst fra høringsinstanseneom dette er en berettiget bekymringeller ikke.

3 Beskrivelseav selvdeklareringsordningen
3.1 Avgrensningog rammeverk
Selvdeklarer
ingsordningenskalgjeldehelseapper og andre mobile helseapplikasjoner,inklusive
tilhørendeutstyr, som er utviklet til bruk av privatpersoner.
Løsningersom har som formål å bli benyttet i utøvelsenav forebyggende,behandlendeeller
rehabiliterendehelsehjelpomfattes av lov og forskrift om medisinskutstyr, og er ikke formålet for
denne ordningen.Aktører som utvikler slikeløsningerkan uansett,om de ønskerdet, benytte
selvdeklareringsordningen
som et ikke-obligatorisksupplerendetiltak.
Selvdeklareringsordningen
er frivillig og åpen for alle produsenterav helseapper. All informasjon
som gjørestilgjengeligi tilknytningentil selvdeklareringsprosessen
er å ansesom offentlig
informasjonog vil gjørestilgjengeligbåde i redaksjonellform og som strukturerte, åpne data.
Informasjonom de selvdeklarerteløsningenevil publiserespå den offentlige helseportalen,
Helsenorge.no
.

3.2 Roller
3.2.1 Hvaskalselvdeklareresav hvem?
Produsenterav helserelaterteapper skaldeklareresine løsninger. Dette er ment å være en frivillig
aktivitet. Resultatetav selvdeklareringenskalgi en kvalitetskarakter.Sidenmålgruppenfor aktuelle
apper er privatpersonersom frivillig og på eget initiativ velgerå ta de i bruk, vil selvdeklarerings
ordningenvære et tilbud til aktører som har definert privat bruk på privat initiativ som formål for sin
løsning. Dissefaller derfor utenfor lov og forskrift om medisinsk utstyr. Sidenordningener frivillig vil
det imidlertid værefullt mulig for leverandørerav løsningersom er CE-merket ihht forskrift for
medisinskutstyr å selvdeklareresine løsningersom et frivillig supplement.

3.2.2 Hvordangjøresselvdeklareringsresultatet
kjent?
Løsningensom er selvdeklarertvil publiserespå et avklart nettsted for almentilgjengelighet.I
høringsnotateter Helsenorge.nonevnt som mulig nettsted. Publiseringenbør gjøresi redaksjonell
form der beskrivelseav løsningenog forklaring på kvalitetskarakterengis.I tillegg gjøres
informasjonentilgjengeligi strukturert form som åpnedata. Enselvdeklarertapp gir ogsåanledning
til å merke appen som selvdeklarerti aktuelle app-butikker.

3.2.3 Hvaer målgruppenfor markedsføringav selvdeklarerteløsninger?
Målgruppenfor markedsføringav selvdeklarerteløsningerer privatpersonersom frivillig og på eget
initiativ finner og tar i bruk helse- og velværeapper. Selvdeklareringsordningens
primærefunksjoner
å bistå kvalitetsbevissteprivatpersoneri å identifiserekvalitetsfokuserteapp-produsentersine
løsningeri mengdenav alt det ubekreftedeog potensielt useriøsesom finnespå de globale
markedsplassene.

3.2.4 Andreverdiskapendedeltagere
Eksempelviskan pasientforeningerdelta i åpenog offentlig utprøvingog testing av løsningene,og
publisere sineerfaringerpå det sammenettstedet som selvdeklareringenfinner sted. Dette
innebærermulighetentil å utvikle et økosystemder kvalitetsfokuserteaktører får tilbakemeldinger
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fra brukereog brukerforeninger,noe som muliggjørstadigeforbedringeri løsningene,som i neste
omgangkommer brukernetil gode.

3.2.5 Forvaltningsorgan
Forslageter at Direktoratet for e-helsetar rollen som forvalter av selvdeklareringsordningeni den
første fasen.Dette fordi forslagetogsåinnebærerat man benytter den allerede etablerte offentlige
helseportalen,Helsenorge.no,til publiseringav de deklarerteappene og tilbakemeldingerfra
brukere om disse.Helsenorge.noeiesog driftes av Direktoratet for e-helse.
Forvaltningsorganetvil, i ti lleggtil å stå for publiseringenav informasjonom selvdeklarerteapper via
en redaksjonellkanalog som åpne data, ha ansvarfor å gjennomføre stikkprøvekontrollerav apper
og aktører som benytter ordningen.Dette for å sikrefaktisk samsvarmed de kvalitetskriterierman
har deklarert segmot. Dersommisforholdavdekkesvil dette synliggjørespå nettstedet på samme
måte som synliggjøringav den første selvdeklareringen
. Sliksynlighetansessom en nødvendig
reaksjonpå misforholdet,og vil opprettholdesi en visstid før informasjonom appen fjernes fra
nettstedet fullstendig.
Forvaltningsorganethar ogsåansvaretfor å markedsføreordningeni nærmerebestemtekanaler.
Selvom en offentlig etat er foreslått ansvarligfor forvaltning av ordningeni den første fasen,er det
ikke gitt at denneetaten skalha ansvaretpå sikt. Ansvaretkan settesut til en privat aktør, det kan
etablereset privat-offentlig samarbeideller det kan fortsatt ivaretashelt og fullt av en offentlig etat.
Dissealternativenevil innebæreforskjelligefinansieringsordninger.I den første fasenvil man
benytte den redaksjonellekapasiteteni Helsenorge.no
. Behovfor utvidelseav denne vil vurderes
som følge av faktisk pågangog bruk av ordningen.

3.2.6 Markedsføringav ordningen
Etter etableringav ordningenvil det være nødvendigå markedsføreden for å gjøre den kjent for
både produsenterog publikum.Dette kan gjøresvia interessegrupper,clustre,bransjeforeningerog
bruker/pasientforeningersamt andre fora som aktører knytter segtil.

3.3 Kvalitetskriterier
Grunnlagetfor kvalitet er å finne i alleredetilgjengeligekvalitetsbeskrivelser.Følgende
kvalitetsområderer definert som relevantefor selvdeklareringsordningen:

Innenfor hvert av dissekvalitetsområdenedefineresdet et sett med kvalitetskriterier.Målet er at
det ikke skalværefler enn 10 kvalitetskriterierfor hvert kvalitetsområde.Det ønskesinnspill på
foreslåtte kriterier, formuleringenav dissesamt andre kriterier man kan ønskeå ta inn for å supplere
det som er beskreveti høringsnotatet.
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3.3.1 Informasjonssikkerhet
Helsesektorenhar Norm for informasjonssikkerhet(Normen)9, som oppsummereralle lover og
forskrifter som IKT-løsningermå støtte for å kunne brukesi og av helsetjenesten.Sidenapper som
benytt es på privat initiativ og for private formål ikke omfattes av dette regelverket,er ikke
produsenterav slikeforpliktet på å følgedette lovverket.Normenrepresentererimidlertid en form
som veilederfor god informasjonssikkerhetsom gjerne må følgesfrivillig av produsenterav
løsningersom ikke faller inn under det obligatoriskekravet om etterfølgelse.
Forslagtil kvalitetskriterierfor informasjonssikkerhetsområdet
i en selvdeklareringsordning
er
følgende:
1. Appen forutsetter autentisering– Ikke alle privatpersonerhar aktiv pin-kode på sim-kortet eller
passordtil telefonen. Enhelseapp bør beskyttepotensieltsensitivinformasjonved å kreve et
passord,en pin-kode, nivå-4-autentisering,en biometriskautentiseringeller ha en annen
mekanismefor å oppnå det samme.
2. Datasom samlesinn av appen sikresved krypteringved lagringlokalt på enheten.
Krypteringsmekanismen
er beskreveti brukerveiledningenog kan etterprøves.
3. Kommunikasjonmed eksternenettsteder eller tjenester sikresved kryptering.
Krypteringsmekanismen
er beskreveti brukerveiledningenog kan etterprøves.
4. Sikkerhetsinnstillingene
konfigureres på ett sted, og det er enkelt for brukerenå finne disse.

3.3.2 Personvern
Datatilsyneter et uavhengigorgan som blant annet skalkontrollere at lover og forskrifter for
behandlingav personopplysningerblir fulgt10. Datatilsynethar ikke ansvarfor funksjonsområdersom
ikke er omfattet av dette lovverket. Selvdeklareringsordning
en faller utenfor dette, fordi det er
snakkom løsningersom privatpersonertar i bruk på eget initiativ og av egenfri vilje. Man kan likevel
definere god praksisfor innebyggetpersonverni apper,inklusivehelseapper, basert på kunnskap
utarbeidet for løsningersom omfattes av regelverket. Datatilsynethar utarbeidet forslagtil slik god
praksis,som en selvdeklareringsordning
kan byggevidere på. Eksemplerpå disseer å finne i
personvernveilederenfor apputviklere:
-

Praktiskeeksemplerpå utvikling av en personvennligapp
Hvemer ansvarligfor behandling av personopplysningeri appen?
Hvilkeopplysningersamlerappen inn?
Hvordan teste og vedlikeholdeappen din?
Sjekkliste for innebygdpersonvern

Forslagtil kvalitetskriterier for personvernområdeti en selvdeklareringsordning
er hentet ut fra disse
veilederne.Høringsnotatetfremmer disseformuleringene:
1
2
3
4

9

Person- og helseopplysningerdelesikke med tredjepart uten eksplisittog aktivt samtykkefra
bruker.
Bruk av appensegenfunksjonalitetforutsetter ikke at opplysningerdelesmed tredjepart – altså
ingen «opplåsing»av funksjonalitetved å tillate deling av informasjon.
Et tydelig og gjenkjennbartikon brukessom startknappnår data skalregistreres.
Det gis en klar indikasjonpå hvilke eksternenettsider/tjenesterbrukerenkan lastedataeneopp
til når aktiviteten er fullført. Det er ingenkrav om at data må lastesopp.

Norm for informasjonssikkerhet
Datatilsynetsoppgaver

10
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5
6
7

Personverninnstillingen
e konfigurerespå ett sted. Det er enkelt å finne disseeller vise
nåværendetillatelser.
Appenviserved tydelig ikonbruk hvilke sensoreri enhetensom er i bruk (eksGPS)
.
Personvernerklæringen
er kort, konsis,skreveti klart og forståeligspråk(ikke bruk av juridisk
terminologi)og er lett å få tilgangtil for bruker.

3.3.3 Generellhelsefagligkvalitet
Generellhelsefagligkvalitet handlerom å tydeliggjørehvordanløsningenforholder segtil allerede
definerte kvalitetskriterieri helsetjenesten.I henholdtil Nasjonalstrategi for kvalitetsforbedringi
sosial- og helsetjenesten2005-2015(Ogbedre skaldet bli )11 benytter man segav et sett med
kvalitetsdimensjoner. Selvdeklareringsordningen,
av grunnersom gjenkjennelse,foreslåret
kritieriesett som speilernoen av dissedimensjonene.
I strategiendefinerestjenester av god kvalitet... som:
-

..er virkningsfulle
..er tryggeog sikre
..involvererbrukere og gir de innflytelse
..er samordnetog preget av kontinuitet
..utnytter ressursenepå en god måte
..er tilgjengeligog rettferdig fordelt

BådeEU,WHO, IoM (Institute of Medicine, USA)og NHS(National HealthSystem,UK) benytter
tilsvarendeog lignendekvalitetsdimensjonernår det gjelder helsesystemerog kvalitetsarbeid.
Dedusertfra dette ovenståendebeskrevnerammeverket,foreslårvi kriterier for generellhelsefaglig
kvalitet i en selvdeklareringsordningsom følgende(assosiasjonen
til rammeverketi parentes):
1. Produsentenbeskrivertydelig formålet med appen og forventet fordel ved bruk. Dette er lett
tilgjengeligfor brukeren fra brukergrensesnitteti appen (virkning/effekt)
2. Det henvisestil evidensbasertkunnskapsom metoden(e)appenbenytter baserersegpå, og det
beskriveshvordandenneer omdannet til funksjonaliteti appen(virkning/effekt)
3. Appenhar hatt omfattende sluttbrukerinvolveringi utvikling- og testfasen, og gjør informasjon
om dette lett tilgjengeligfor brukeren(brukerinvolvering)
4. Appenhar involvert NGOs,pasientorganisasjoner
og/eller helseprofesjonellei utvikling og test,
og gjør informasjonom dette lett tilgjengeligfor brukeren(brukerinvolvering/ti lgjengelighet)
5. Innstillingersom kan gjøresi appener samletog lett tilgjengeligefor brukeren(trygghetog
sikkerhet)
6. Appengjør bruk av universeltdesign(rettferdig fordeling)

3.3.4 Spesifikkhelsefagligkvalitet
Med «spesifikkhelsefagligkvalitet» menesdet som er diagnosespesifikteller som går inn i spesifikke
behandlingsprosedyrereller medisinskoppfølgning. Dette defineresutenfor selvdeklarerings
ordningen,i alle fall foreløpig.Årsakentil dette er følgende:
-

11

Spesifikkhelsefagligkvalitet vil representereet mangfoldsom vanskeliggjørgenerell
beskrivelsepå dette nivå i denne omgang.Det kan potensieltbli supplerendebeskrivelser

Ogbedre skaldet bli – Nasjonalstrategifor kvalitetsforbedringi sosial- og helsetjenesten2005-2015
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-

som utvidelserav selvdeklareringsordningen
for enkelte diagnoseområdersom kommer på
seneretidspunkt.
Under temaet spesifikkhelsefagligkvalitet, berører man eller man kryssergrensentil det
som faktisk handlerom å yte helsehjelp(i en medisinskforståelsesramme)
. Da vil aktuelle
løsningogsåkryssegrensentil å måtte omfattes av lov og forskrift om medisinskutstyr, noe
selvdeklareringsordningen
ikke har som formål å dekke.

3.4 Karaktersetting
Kvalitetskriterienefor hvert kvalitetsområdeskalvære utformet slik at produsentenkan fastslåom
appen som deklarereser i samsvar med disseeller ikke. Det kan ogsågis mulighet til å markere
delvissamsvar. Det er mulig å gi en fritekstbeskrivelse pr kriterium for å utdype appensegenskaper
.
Hvert kvalitetskriteriumsom er imøtekommetgir 2 poeng,delvisstøtte gir 1 poengog ingen støtte
gir 0 poeng.
Summenav alle kriterier en app tilfredsstiller gir en poengsum.
Høyestmulig hovedkarakterpå skalaener 100 %. Basertpå poengsummenen app oppnår og totalt
oppnåeligepoengsumberegnerman den prosentvisepoengoppnåelsen.Dette blir appens
hovedkarakter.

TreningsappX
Mulige
poeng
Informasjonssikkerhet
Personvern
Helsefagligkvalitet
Høyestmulig hovedkarakter
HovedkarakterTreningsappX

8
14
12
34
100 %
71

Oppnådde
poeng
6
10
8
24

Poengenepå hvert kvalitetsområdegir en indikasjonom hvilket områdeløsningener sterkestpå for
øyeblikket.Dette vil ogsågi produsentenen indikasjonpå hva som bør prioriteres i neste
utviklingsfase.Når løsningendeklarerespå et seneretidspunkt, f.eks.ved tilgjengeliggjøringav ny
versjon,vil man, i tillegg til å se ny status,ogsåse utviklingstrendenfor løsningen.Det vil derfor være
mulig å følgeen produsentsfokus på kvalitetsforbedringeri en app over tid. Dette innebæreren
mulighet for produsententil å synliggjøresitt kontinuerligefokus på kvalitetsforbedring, og dermed
øke den opplevdeverdien av å selvdeklareresine løsninger.

TreningsappX
Mulige
poeng
Informasjonssikkerhet
Personvern
Helsefagligkvalitet
Høyestmulig hovedkarakter
HovedkarakterTreningsappX

8
14
12
34
100 %

Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd
Tidspunkt1 Tidspunkt2 Tidspunkt3
6
10
8
24
71

6
12
10
28

6
14
10
30

82

88
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Dersomdet er forskjelligantall kvalitetskriterieri de 3 kvalitetsområdenesom er beskrevet,vil det i
utgangspunktetinnebæreen skjevfordelingi vektleggingenav kvalitetsområdenesett opp mot
hverandre.Dette forslagettil ordning har ikke tatt stilling til om dette skalhåndterespå en eller
annenmåte. Poengetmed en mulig selvdeklareringsordning,
og karaktersettingenden medfører,er
å gjøre det så enkelt som mulig.
I tillegg til deklareringmot kvalitetskriteriene,skalprodusentenangi en beskrivelsestekstav
løsningen,samt ett eller flere stikkord som angir funksjonsområde,fokus eller annet som skalgjøre
appen mulig å finne ved søk.
Enutviklingsmulighetfor selvdeklareringsordning
en vil væreå gi produsentenen karakterbasert på
utvikling over tid , som et tillegg til den eller de løsningerprodusentendeklarerer. Dersom
produsentenintrodusereren ny løsningpå markedet,som ikke får den høyestekvalitetskarakteren
,
kan man synliggjøredette opp imot produsentens historiskefokus og dermed få et nyansertbilde:
Somen produsentsom har en historie for å fokuserepå kvalitet, kan man potensielt forvente at
ogsådennenye løsningenvil bli gjenstandfor en kvalitetsforbedringover tid.

4 Tilnærmingi andreland og EU
Det er viktig at Norgeikke innfører særnorskeregler på dette området. Derfor er kunnskapom
internasjonaleprosesserog initiativ viktig. Genereltkan det siesat problemstillingeneog behovet
som beskrivesi dette høringsnotatetgjenkjennesog er under debatt i en rekke land. Enkelte
tilnærmingertil løsningerer forsøkt,men ingen kan sieså ha funnet nøkkelentil suksessenda.Her
er en introduksjontil noe av dette.

4.1 EU
I april 2014 publiserteEU-kommisjonenen høringsuttalelseom mobile helseløsninger, det såkalte
«GreenPaperon mobile health (mHealth- mHelse)»12. Dette utløste en bredt anlagtkonsultasjon
med interessenterfor å identifiserebarrierer knyttet til utbredelseav mHelse-løsninger.Dette
arbeidet er en del av EUsDigital SingleMarket13
EU-kommisjonenpubliserteen oppsummeringav innspillenefra dennekonsultasjonsprosessen
i
januar 201514. Dennekonkludertemed at nøkkelutfordringerfor utbredelseav mobile
helseløsningerer:
-

Mangelfull kunnskapom rammeverkog lovgivningblant produsenterav løsninger
Informasjonssikkerhetog tillit
Manglendeinteroperabilitet mellom EUsIT-løsningeri helsesektoren
Sikkkerhetshensyn
i helseapper

De størsterisiko-områdenesom ble identifisert av respondentenevar relatert til personvern.EUkommisjonenkonkludertederfor med følgende:
-

At sterkemekanismerfor personvernog sikkerheter nødvendigfor å byggetillit hos
publikum

12

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/green-paper-mobile-health-mhealth
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
14
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/summary-report-public-consultation-green-paper-mobilehealth
13
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-

At krypteringbådeunder transport og ved lagringer nødvendig
At godeautentiseringsmekanismer
er nødvendige
At bruker-samtykkebyggesinn i løsningen,og at tilgangskontroller kritisk

Dette medførte at EU-kommisjoneni mars2015utfordret industrientil å utvikle et sett med frivillige
retningslinjerfor å adresserehensynettil personvern og tillit (Codeof Conduct).Retningslinjene
retter segmot app-utviklere og produsenterav mobile helseløsningerog har til hensiktå fremme
samsvarog bestepraksis.
Interessentenepresenterteog forklarte et «Draft of the Codeof Conduct»på et møte i Brusselsom
EU-kommisjonenla ti l rette for i desember201515.
EUfokuserermed andreord i stor grad på informasjonssikkerhetog personvern,noe foreslåtte
selvdeklareringsordning
ogsågjør. Kvalitetskriterienesom er beskrevether er direkte reflektert i EUkommisjonenskonklusjonerog i foreliggendeDraft of the Code.
Arbeidet i EU-sammenhenghar ogsådebattert rollen til og avgrensningenmot lov og forskrift for
medisinskutstyr. Ogsåher oppleverman det utfordrende å trekke opp klare grensermellom det
som naturlig er medisinskutstyr og det som ikke er det.
Det mesteav arbeidet som er gjort på EU-nivå er reflektert i foreliggendeforslagtil
selvdeklareringsordning.
Ingensærskiltenorskekvalitetskriterierer foreslått – alle kriterier er
gjenkjennbarei EU-baserteog andre internasjonalekvalitetsbeskrivelser.Dennehøringen
gjenspeilerogsåde dilemmaerog avgrensningsutfordringer
som EUopplever,og søkerå få disse
belyst bredt og offentlig i norsksammenheng.

4.2 USA(FDA)
Det offentlige organet i USAsom hensynettil helseapper faller inn under er U.S.Departementof
Health and HumanServices,Foodand DrugAdministration(FDA, Centerfor Devicesand Radiological
health)16 .
FDAog underliggendeorganerhar de sisteår publisert flere retningslinjersom hjelpemiddelfor
leverandører av helseapplikasjonerog som fagliggrunnlagfor egnevurderinger.(«Guidancefor
Industry and Foodand DrugAdministrationStaff»). Det er to kilder vi trekker vekslerpå når vi
fremmer forslagtil en selvdeklareringsordning
for norskeforhold;
1. «Mobile MedicalApplications»18
2. «GeneralWellness: Policyfor Low RiskDevices»17
Ad 1. Veiledningenomhandlerhva amerikanskemyndighetermener kommer inn under regelverket
for medisinsktekniskutstyr og der regulatoriskeog andre godkjenningsmekani
smer må følges.
Samtidigavgrenserveiledningenklart områder FDAikke vil utøve særskiltmyndigheteller
overvåkningav medisinskehelseapplikasjoner
. Vurderingener at disseapplikasjoneneutgjør liten
risiko den enkeltes eller befolkningenshelse.Det er i veiledningengitt en rekkeeksemplerfor hva
som er medisinsktekniskutstyr (og godkjennesderetter) og grenseflatenfor medisinske
helseapplikas
joner der ansvareter plasserthos utviklere og leverandørerav helsepplikasjonen.

15

Draft Codeof Conducton Privacyfor mobile health applications
FDA- http://www.fda.gov/
17
FDA- GeneralWellness- Policyfor Low RiskDevices
16
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Eksempel(MTU)og Eksempel(FDAintendsto excercieenforcementdiscretion):Dennediskresjonen
er et prinsipielt skilleog avgjørendefor de eksemplersom gjøresrede for fra USA.De løsningersom
myndighetenei USAoppfatter som lavrisikomedisinsktekniskutstyr, vil fort i dagensnorske
kontekstbli oppfattet som diagnostiske, behandlingsmessig
e og oppfølgingsmessig
hjelpemiddeli
situasjonermed ulike former av helsehjelp.
Ad 2. Veiledningenfra FDAer utkast til veiledningfor utvikler, leverandørerog helsemyndigheten
om hvilke produkter (mobile applikasjoner)som gir lav risiko for helseskadeog som primært er til for
å fremme god livsstil og helse.Veiledningengis fordi det for mangeer vanskeligå skille ut enkelte
produkter fra det som er illustrert via eksemplervi finner i veiledningenunder punkt 1.
Et genereltvelværeprodukt (mobil applikasjon)har a) en intensjonom å oppmuntre til og beholde
god helseog livsstilog b) et formål (påstand)om at produktet understøttergodelivsstilsvalgsom
implisitt dokumentasjonpå positive helsegevinst
.
To kriterier for et slikt genereltvelværeprodukt (applikasjon)er at
-

Applikasjonenskalikke virke i forhold til spesifikksykdomsgruppeeller diagnose
Applikasjonenkan bidra til redusert risiko for vissekroniske(livsstils-) sykdommerog
tilstander
Applikasjonenkan bidra til bedret egenmestringav vissekroniske(livsstils-) sykdommerog
tilstander

Veiledningengir eksemplerpå lavrisikohelseapplikasjonerog foreslåren algoritme for å skilledisse
produktenefra de som faller inn under medisinsktekniskutstyr nevnt over
Denneveiledningenble lagt ut til høringi april 2015.Tilbakemeldingenefra leverandørerog
utviklere var bl.a. at det fortsatt er vanskeligå skillemellom slikeapplikasjonerfor «velvære»og
generellgod livsstil versusapplikasjonersom tar opp i segdata som er «related to health» i en mer
medisinskkontekst(jf. omtale fra arbeidet som skjer i regi av EU).Amerikanskemyndigheterhar til
vårt kjennskapikke konkludert slik at statuspå dokumentet går fra «draft» (utkast)til vedtatt
retningslinje.
FDAhar valgt en risikobaserttilnærming,der de vil fokuseresin myndighetsrolletil løsninger eller
enheter som:
-

Har som intensjonå bli benyttet som et tillegg eller supplementtil regulert medisinskutstyr
Transformereren mobil plattform til et regulert medisinskutstyr.

FDAfokuserermed andreord sin aktivitet på det som i Norgeog EUvil defineresinnenfor lov og
forskrift om medisinskutstyr. I oppdaterte retningslinjerfra februar 2015,tydeliggjørFDAytterligere
en «hands-off»-tilnærmingtil helseapper18. FDAhar ogsåeksplisittuttrykt at de ikke søkerå regulere
eksempelvisrene helseapper som distribuerespå app-butikker på internett (eksempelAppleApp
Storeog GooglePlaystore).
Direktoratet for e-helsevurderer at FDAavgrensersin kompetanseog myndighetsrolleenn det som
foreslåtte selvdeklareringsordning
søkerå oppnå.I praksisoverlater de til markedetå skape
produseres.

18

FDA– UpdatedGuidanceMobile MedicalApplications
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Dette har vist segå gi god responsi markedet.Et eksempeler AppScriptlevert av IMSHealth19. Et
anvendelsesomr
åde for AppScripter at verktøyetstøtter helsepersonelli å identifisererelevante
apper for en pasientmed spesifikkebehov,slik at man kan foreskriveen helseapplikasjontil
pasientenog sendepasientenen lenke til aktuellehelseapplikasjondirekte i behandlingssituasjonen.
IMS Healthsine betalendekunder er helseinstitusjonerog legekontorer.AppScriptsitt grunnlagfor å
foreslåhelseapplikasjonerfor disseer en analyseav appenesbeskrivelsei de forskjelligeappbutikkenepå internett.

4.3 England
National Health Service(NHS)i Englandlanserteen pilottjeneste I 2013som ble kalt Health Apps
Library20. Helseprofesjonelleog teknologer arbeidet sammenfor å utvikle en vurderingsprosess
som
skulleappliseresikkerhetsstandardersom ble benytt et i andre helseteknologierpå helseapper.
Konseptetinnebarå utvikle og vedlikeholdeen oversiktover «trusted apps»som tilfredsstilte
aktuellestandarder.Oversiktenover slikelister ble publisert på en åpennettside, apps.nhs.uk21.
Health AppsLibraryer nå avviklet.For øyeblikketbrukeserfaringenefra dette tiltaket til å vurdere
en bredereanbefalingsordn
ing for pasient-fokusertehelseapper. Det foreliggeringenoffentlig
tilgjengeliginformasjonom progresjoneni dette arbeidet, men en høy-nivå beskrivelseav målbilde
og et veikart er publisert22.
Health AppsLibrarybasertesegpå at faktisk NHS-anbefalingav helseapper, forankret i en
utvelgelses- og vurderingsprosess.Ennærliggendeutfordring med en slik metode, sett med norske
øyne, er å opprettholde likebehandlingsprinsippet
i lys av begrensetkapasiteti vurderingsapparatet.
Enannenutfordring er om vurderingsapparateti det hele tatt vil være i stand til å følgemed på den
raskeutviklingeni appmarkedet, og tilby relevanteanbefalingeri tide. Herværendeforslagtil
selvdeklareringsordning
har, til forskjell fra NHSsitt Health AppsLibrary,basertforeslått praksispå
en selvdeklareringav produsenteneselv fremfor å etablere et eget vurderingsapparat.Dermed
begrenses forvaltningsapparatetrolle til å tilrettelegge informasjonen,samt kontrollere aktørene
med stikkprøverog markedsføreløsningen. Pådennemåten overlatesbehovet for dynamikktil
produsenteneselv,der man antar at motivasjonentil å oppnå rasksynligheter størst.

4.4 Frankrike
mHealthQuality23 er et systemfor å kvalitetssikrehelseapper
Kontaktpersoner:Mobin YASINIog GuillaumeMARCHAND
- DMD Santé,avdelingfor FoU,Paris,
France
Et stort antall mobile helseappermed en rekkefunksjonerer for tiden tilgjengelig.Ratingsystemet
som appbutikkene(GooglePlayog AppStore)benytter er ikke pålitelig nok for å bestemmeom
kvaliteten til en app er god nok. De tradisjonellemetodenefor evalueringer ikke egnet for å vurdere
mobil teknologi(helse
)
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IMSHealthsin hjemmesideog hjemmesidentil AppScript
Introduksjont il NHSHealthAppsLibrary
21
NHSHealthAppsLibrary
22
NationalInformation BoardPaper– Work Stream1.2: Enable me to makethe right health and carechoices
H
23
mHealthQualityhttp://www.mhealth -quality.eu/
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Til tross for det sterkehelsefremmendepotensialethelseappenehar, blir spredningenhemmet på
grunn av mangelpå åpenhetnår det gjelder design,utvikling og bruk. Framvekstenav mobile
helseapplikasjonerer betinget av én ting: tillit. Det er kun fordi enkeltpersonerog helsepersonellhar
tillit til appenat de tar i bruk dissenye verktøyene.Tilliten er basertpå tre faktorer: sikkerhet
(personvern),trygghet helsemessigog IT-sikkerhet.Dissefaktorenebør sjekkesfør man begynnerå
bruke en helseapp.
Derfor, og for å bidra til å aksellerere spredningenav kvalitetssikredeapper,ble selskapetDMD
Santéopprettet i 2012.Grunnpilarener en evalueringsmetodikksom har analysertmer enn 1100
apper.Gjennomtesting av ulike aspekterved appenog tilbakemeldingerfra reelle brukere er DMD
Santéi dag i standtil å kvalitetssikreapper.
DMD Santéhar utviklet et systemfor å vurdere kvalitetentil helseappene:mHealthQuality.
mHealthQualityer en flerdimensjonaltsamarbeidsproses
s som vurderer kvaliteten til mobile
helseapper. I prosessenvurderesulike aspekterav appen:medisinskpålitelighet,juridisk konsistens,
etisk konsistens,brukervennlighet,personopplysninger/personvern
og IT-sikkerhet.
Enhypotetisk-deduktivmetode ble brukt i ulike arbeidsgrupperfor å definere revisjonskriterier
basert på de ulike bruksområderen app kan ha. Dissekriteriene ble deretter implementert inn i et
web-basertspørreskjemaog genereringav automatiskerapporter muliggjort.
Dennefremgangsmåtener på den ene side spesifikkfor hver app, fordi det gjør det mulig å vurdere
hver helseappihht. densfunksjonalitet.Påden annenside er dennemetoden automatiskoverførbar
til alle apperog tilpassetdynamikkeni mobile teknologier.
Her er en kort beskrivelseav systemet:

24
Kilde: Nasjonaltsenter for e-helseforskning(NSE)
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Nasjonaltsenterfor e-helseforskning– www.telemed.no
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