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Hva skal spredning 
bygge på?

➢Den skal basere seg på erfaringer og anbefalinger fra den 
nasjonale utprøvingen , som er oppsummert i rapporten; 
Digital hjemmeoppfølging - sluttrapport fra nasjonal 
utprøving 2018-2021 - Helsedirektoratet .

➢Utprøvingen ble gjennomført som en randomisert 
kontrollert studie, med en kontrollgruppe. Sluttrapport fra 
forskergruppen utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for 
spredningsprosjektet; Evaluering av utprøving av digital 
hjemmeoppfølging - UiO et al.pdf (helsedirektoratet.no)

➢ Spredning skal bygge på nasjonale faglige råd for digital 
hjemmeoppfølging. De er sendt på høring 9.5, med frist for 
innspill 1.9. Planlegges godkjent i september 2022, i forkant 
av oppstartsamling.

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:4a3a7c8e08f85a29f5e57c347490c274784f4953/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/digital-hjemmeoppfolging-horingsutkast/digital-hjemmeoppfolging


Hvorfor satse 
videre på DHO?



Effektmål

➢ Bedre tjenestetilbud 

med økt kvalitet tilbys 

til kronisk syke 

➢ Økt mestring og 

selvstendighet for 

brukere

➢ Bedre 

ressursutnyttelse på 

tvers av tjenestenivåer 

og sektorer 



Spredning av DHO 
2022 - 2024

Resultatmål 

Det er etablert tilbud om 

digital hjemmeoppfølging i et samarbeid mellom 

kommuner, fastleger og helseforetak i alle 19 

helsefelleskap innen utgangen av 2024



Hva skaper effekter

• Egenbehandlingsplan
• Rapportering og 

egenmåling
• Oppfølging
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Innsikt i egen 
sykdom

Innsikt i 
pasientens 

tilstand

Målrettet støtte til 
helsefremmende tiltak og 

egenmestring
Oppdage forverring

Tidlig intervensjon
Grunnlag for justering av 

behandling, tiltak , 
målsetting

Innsikt i 
pasientens 

tilstand

Målrettet veiledning, 
oppfølging og tilpasse 

tjenestetilbud 

Økt trygghet
Stabilitet i tilstand
Økt tidliginnsats

Pasient

Fastlege

Kommunal H&OT

Dialog med og 
veiledning av 

førstelinje

Sikre oppfølging etter 
utskriving, redusere 

reinnleggelser, tilgang til 
data

Spesialisthelsetj.

Side 6



Høring: 
Nasjonale faglige  
råd om digital 
hjemmeoppfølging

Frist 1.9.2022

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.



Høringsinstansene bes (spesielt) om å gi 
tilbakemelding om:
1. Er rådene utydelige? Hvis ja – gi en kort 

begrunnelse.

2. Er rådene gjennomførbare? Hvis nei – gi 
en kort begrunnelse.

3. Vil rådene skape ulempe for noen? Hvis 
ja – gi en kort begrunnelse



Målgruppe ➢ Pasienter med kroniske sykdommer, risiko for forverring, 

reinnleggelse eller økt behov for helse- og 

omsorgstjenester 

➢ betydelig behov for koordinering på tvers av sektor 

➢ Forventet nytte for pasienten

➢ Forventet effekt på ressursbruk 

I utprøvingen har dette vært pasienter med 

kols, diabetes, hjertesvikt, psykiske lidelser 

og kreft, ofte med flere diagnoser

Behov 

Foto: Aina Indreiten, NRK

DHO skal være en integrert 

del av helsetjenesten



Hvem kan søke    
tilskudd?

Totalt 16 mill.  

- En kommune må stå som søker og eier av prosjektet
- ansvarlig for rapportering

- ansvarlig for fordeling av tilskuddet i tråd med regelverk og 

lokal avtale

- Ansvarlig for gjennomføring lokalt

- Tilskuddet skal bidra til implementering, dekke 

delkostnader til prosjektgruppe og deltakelse i felles 

arbeidsgruppe

- Det forventes egenfinansiering

- Det anbefales å søke støtte også via andre kanaler



Krav til samarbeid

Må sikre forankring i 

relevante samarbeidsfora

➢ Samarbeid mellom kommuner, herunder fastleger, og 
helseforetak, koordinert gjennom samarbeidsavtaler 
innenfor helsefellesskap. 

➢ Søknaden må være behandlet/forankret i deltakende 
kommuner, helseforetak og i relevante samarbeidsfora, 
herunder regionale kommunale digitaliseringsnettverk i 
fylket.

➢ Kommunale helse- og omsorgstjenester med fastleger i 
samme kommune og spesialisthelsetjenesten må ha 
forpliktet seg til å delta

➢ Det forutsettes at minimum to eller flere kommuner deltar 
sammen med helseforetaket, og at det foreligger avtaler 
som bekrefter at samarbeid er inngått, både med 
helseforetaket,  mellom kommuner som inngår i 
samarbeidet og at fastlegene er involvert.



Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering

➢ Tydelig målbeskrivelse?

➢ Forankring og prosjektorganisering?

➢ Prosjektbeskrivelse

➢ Finnes prosjektleveranse og framdriftsplan?

➢ Ledelse, organisering, samarbeid, 

➢ Erfaring med velferdsteknologi

➢ Plan for anskaffelse?

➢ Plan for finansiering? 

➢ Realistisk budsjett?



Hva betyr det å 
delta?

Tjenesteutvikling som 

strategi

➢ Tilskudd

➢ Oppfølging fra prosjektet nasjonalt 

➢ Prosessveiledning, oppfølging og støtte ut fra behov

➢ Krav til deltakelse fra alle aktører

➢ Krav til brukerinvolvering i utvikling

➢ Krav til leveranser, fast rapportering og oppfølging

➢ Prosjektledermøter / nettverkssamlinger

➢ Erfaringsoverføring – fra utprøvingsprosjekt og mellom 
deltakende prosjekt

➢ Delta i kommunenettverk for velferdsteknologi

➢ Temamøter om aktuelle tema

➢ Bidra i evaluering



Råd til nye prosjekt

Forankring forankring

forankring

Mål og strategi 

• Klare mål og strategi fra toppledelse 

• Tydelig ledelse og retning 

Forankring forankring forankring 

• Strukturer forankringsarbeidet 

• Bygg relasjoner på tvers av siloer 

• Opprett tverrfaglige team med mangfold av 

egenskaper 

• Involver alle aktører i planlegging av tjenesten 

• Sett av tilstrekkelig ressurser 

Jobb smidig 

• Gå raskt frem i liten skala. Test og juster og 

test igjen i stedet for å vente til man har alle 

svar 

• Evaluer og gjør justeringer underveis 

Aksepter at en tråkker feil 

• Sørg for en psykologisk trygghet for å feile 

• Anerkjenn læringsverdien av feil 

• Lag gode mekanismer for å sortere ideer og 

avslutte prosjekter som ikke er fruktbare 

Gevinstrealisering 

• Krever investering/innsats 

• Tar tid, start med en gang! 

• Evne til å se gevinster i perspektiv, vi 

ser kanskje ikke gevinster nå, men 

evne til å se at de kan komme på sikt

Innovasjon 

• Innovasjon og forbedring er ikke det 

samme 

• Innovasjon: Nytt, nyttig og 

nyttiggjort

Informasjonssikkerhet, Personvern-

konsekvensutredning 

• Vurder informasjonssikkerheten 

jevnlig 

• Vurder og gjennomfør DPIA og ROS 

Kompetanse 

• I overnevnte punkter 

• Spesielt mellomledernivå



Helsepersonell må ta aktiv del i utviklingsarbeidet



Vil du vite mer?

Digital hjemmeoppfølging - sluttrapport 
fra nasjonal utprøving 2018-2021 –
Helsedirektoratet

Evaluering av utprøving av digital 
hjemmeoppfølging - Uio et al.pdf 
(helsedirektoratet.no)

Digital hjemmeoppfølging - erfaringer 
med samhandling og informasjonsdeling 
2022.pdf (helsedirektoratet.no)

Pasientens Egenbehandlingsplan (EBP) 
– en rask innføring.pdf 
(helsedirektoratet.no)

Velferdsteknologi: Ansvar for egen helse 
- Bing video

Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk 
syke - Bing video

Kvikk-guide digital hjemmeoppfølging 
(helsedirektoratet.no)

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-andre-publikasjoner/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf/_/attachment/inline/e130b363-3ff8-448d-bb52-b8ccac798a5d:a2ca739a1e9b4fa8f48c96ec34341e59616477c3/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=Medisinsk+avstandsoppf%c3%b8lging+oslo&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dMedisinsk%2bavstandsoppf%25c3%25b8lging%2boslo%26FORM%3dHDRSC4&view=detail&mid=A3B78213AD947E3C1EBDA3B78213AD947E3C1EBD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=Medisinsk+avstandsoppf%c3%b8lging+oslo&&view=detail&mid=4765A2C4CF152542F87B4765A2C4CF152542F87B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DMedisinsk%2Bavstandsoppf%25c3%25b8lging%2Boslo%26FORM%3DHDRSC4
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Kvikk-guide%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/8f3bdce4-066f-4321-bcc5-d3511cea42b3:47ee30fdb24e4fa4d7032413d36d49d0e2bc6cbb/Kvikk-guide%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging.pdf



