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Utprøving av digital hjemmeoppfølging

• Utprøving av digital hjemmeoppfølging ble gjennomført i regi an Norsk velferdsteknologiprogram, med 
Helsedirektoratet som prosjektleder

• Alle landets kommuner kunne søke om å delta, og seks kommuner (noen med samarbeidende kommuner) ble 
valgt ut til å delta i utprøvingen i perioden 2018 – 2021

• Utprøvingen ble gjennomført innenfor rammer satt av Helsedirektoratet, men disse ga mulighet for lokal 
tilpasning og tjenesteutvikling i de lokale prosjektene

• Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke innebærer at pasienter med kronisk sykdom kan følges opp i sitt 
eget hjem ved hjelp av måleutstyr og et nettbrett/mobil

• Målinger sendes til en oppfølgingstjeneste, hvor en sykepleier følger med på målingene

• Dersom pasientens målinger er utenfor dennes normalverdier, tar sykepleier kontakt med pasienten, og 
sammen vurderer de hvis tiltak skal settes i gang

• Pasienten har også en egenbehandlingsplan, som er utformet sammen med fastlegen og som inneholder 
medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak, basert på en trafikklysmodell

Evalueringsoppdraget



Evalueringsgruppen

Institutt for helse og samfunn,

Universitetet i Oslo

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

UiT Norges Arktiske Universitet
Oslo Economics

Innledning

Vi evaluerer også forsøket med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger



Evalueringsoppdragets hoveddeler

Evalueringsoppdraget



Inklusjon til utprøvingen

Evalueringsoppdraget

Inklusjonsperiode: februar 

2019 til juni 2020

Oppfølgingsperiode: 

inntil 18 måneder

17. mars 2020 ble 

randomiseringen avsluttet 

på grunn av usikkerhet 

knyttet til 

koronapandemien

735 deltakere ble 

rekruttert i de seks 

prosjektene

Datainnsamling: januar 2017 til april/juni 2021

Måletidspunkt: 12 måneder etter inklusjon

Analysepopulasjon: alle som ikke har dødd eller trukket 

samtykke 12 måneder etter inklusjon



Digital hjemmeoppfølging er en fleksibel tjeneste i utvikling

• Tjenesten kan tilpasses mange formål og brukergrupper

• For noen pasientgrupper er ikke målet å redusere bruken av helsetjenester 

• Det er enighet i prosjektene om at tjenesten bør ha fokus på behovsbilde fremfor diagnose

• Bruk av digital hjemmeoppfølging er en modningsprosess for fastlegene, og mange har blitt mer positive til 
tjenesten når de har fått praktisk erfaring 

• Det er avgjørende at digital hjemmeoppfølging blir en integrert del av den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten

• For å realisere potensialet i tjenesten fullt ut, er det sentralt få til samhandling med andre helsetjenester

• Variasjon i utforming av tjenesten og store forskjeller i kostnader

Prosessevaluering



• Tjenesten hever kvaliteten i oppfølgingen ved at brukerne får tettere og mer helhetlig oppfølging

• Et av de tydeligere funnene er at brukerne opplever økt trygghet i hverdagen

• Sammenlignet med kontrollgruppen, 

– er brukerne mer fornøyde med oppfølgingen av egen helse 

– opplever brukerne i større grad kontroll over egen helsesituasjon og forståelse for kroppens signaler 
og symptomer bedre, hvilket bidrar til økt mestring av egen helse

– opplever brukerne unngått forverring av egenvurdert helse og helserelatert livskvalitet 

• Effektene for brukerne er overveiende positive, men det finnes eksempler på at digital hjemmeoppfølging 
ikke passer for alle

Digital hjemmeoppfølging bidrar til økt trygghet, mestring og helserelatert 
livskvalitet for brukerne

Effektevaluering



Evalueringen finner ikke redusert bruk av helsetjenester utenfor den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten

• Vi finner 

– Reduksjon i andelen brukere som har helsetjenester i hjemmet 

– Reduksjon i omfanget av helsetjenester i hjemmet for brukere med tjenesten ved inklusjon

– Reduksjon i andel med praktisk bistand

– Økning i antall besøk praktisk bistand

– Færre korttidsopphold blant brukere med korttidsopphold året før inklusjon

– Flere kontakter med fastlege (konsultasjoner, tverrfaglige samarbeidsmøter og kommunikasjon om 
enkeltpasienter)

– Flere ikke-planlagte innleggelser – men dette skyldes trolig ikke digital hjemmeoppfølging

• Intervjuer med brukere og helsepersonell gir et mer nyansert bilde

Effektevaluering



…men mange forhold kan påvirke funn fra evalueringen

• Utformingen av utprøvingen kan også ha bidratt til at effekter ikke identifiseres

– variasjon i utforming av tjenesten

– variasjon i studiepopulasjon

– antall deltakere

– oppfølgingstid

• Pasienter som inkluderes i dag, skiller seg fra de som ble inkludert tidlig i utprøvingen, og effektene kan 
derfor være annerledes enn de vi ser i evalueringen

• Økt bruk av noen typer av helsetjenester kan være et ønsket utfall, dersom brukerne i utgangspunktet hadde 
udekkede behov for oppfølging

• Dersom digital hjemmeoppfølging fører til at flere lever lengre, vil dette i seg selv kunne føre til et høyere 
bruk av helsetjenester, sammenlignet med kontrollgruppen

• Det tar tid for klinikere å endre oppfølgingen av sine pasienter

Effektevaluering



Hvordan oppstår virkningene av digital hjemmeoppfølging?

Hovedkomponenter i analysen

Ressursbruk

• Forbundet med å tilby digital 
hjemmeoppfølging

• For brukerne

• I helsetjenesten

Nyttevirkninger

• Brukeropplevelse

• Helsetilstand

Samfunnsøkonomisk analyse



Oppsummering av kostnader og nyttevirkninger

I tabellen angir «+» at det påvirker samfunnsverdien positivt og «–» at det påvirker samfunnsverdien negativt

Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnseffekt – 12 måneders oppfølging av en pasient

Hoved-

anslag (kr)

Optimistisk 

anslag (kr)

Pessimistisk 

anslag (kr)

Ressursbruk ved digital hjemmeoppfølging
• Kostnader for kommunen
• Kostnader for bruker
• Skattefinansiering

–42 440 –20 710 –91 010

Ressursbruk i øvrig helse- og omsorgstjeneste + 5 670 + 6 800 + 4 540

Bedre fysisk og psykisk helse (besparelse)
• Helserelatert livskvalitet 

+11 270 +22 540 +6 440

Sum prissatte virkninger 

(«netto samfunnsverdi»)
-25 500 +8 630 -80 030

Bedre pasientopplevelse

• Trygghet og mestring
• Fornøydhet med oppfølging av helse
• Brukermedvirkning
• Pårørendeopplevelse

Ikke-prissatt virkning:

++++
++
+
0

• For at digital hjemme-
oppfølging skal vurderes 
som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, må beslutnings-
takere trolig verdsette 
bedre pasientopplevelse 
(som trygghet og 
mestring)

• Dersom tjenesten innrettes 
på en effektiv måte, slik 
at kostnadene holdes 
nede og tilbudet 
avgrenses til de som kan 
ha størst nytte av den, kan 
helsegevinstene alene 
veie opp for kostnadene 
ved tiltaket



Digital hjemmeoppfølging har et stort potensial, men kan bli kostbart

• Digital hjemmeoppfølging vil kunne brukes for å imøtekomme flere av utfordringene helsetjenesten står overfor

• Samfunnsverdien avhenger av at tjenesten innrettes effektivt slik at kostnadene holdes nede samtidig som man 
treffer dem med størst behov:

– Vurdere hvem som er de «riktige pasientene», avslutte tjenesten dersom den ikke gir merverdi

– Sikre stordriftsfordeler, ikke tilby tettere oppfølging enn nødvendig, begrense kostnader til utstyr

• I det videre arbeidet med tjenesten, er det likevel viktig å ha i mente at noen sentrale gevinster, som trygghet 
og mestring, ikke er prissatte i våre analyser

• Denne evalueringen kan ikke gi entydige svar på hvilken organisasjonsform som er bedre enn andre, eller for 
hvilke brukere tjenesten er best egnet. Dette vil trolig variere mellom kommuner, avhengig av både kjennetegn 
ved den enkelte kommune og dens befolkning

• Med riktig innretting, vil tjenesten kunne gi gevinster for helsetjenesten, selv om hovedgevinsten er bedre liv for 
målgruppen

Oppsummering


