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SSU Sak 19-2022  
Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke - spredningsprosjekt - Oppfølging av eventuelt 
sak i SSU møte 9. mai 2022 
 

 
Vedlegg (ikke t): 
Sak meldt som eventuelt sak i møtet 9.mai 2022 Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke - 
spredningsprosjekt 

Innstilling til konsensus: 
Helsefelleskapet er positiv til å etablere ett felles prosjekt for å utvikle tjenesten digital 
hjemmeoppfølging. 

Bakgrunn: 
Henvendelse fra Bodø kommune om å søke felles midler, gjennom inngåelse av intensjonsavtale. 

Kommunenes vurdering: 
Tidsfrist for beslutning om tilslutning i kommuner var for kort, slik at forankring ikke var praktisk 
mulig. Saken tas opp igjen for vurdering av videre samarbeid høsten 2022.   
 
I beskrivelsen til intensjonsavtalen, var følgende beskrevet: “Ønske om å delta på en utredning om 
tjenesteforløp med felles responssenter.”  
 
Kommunalt sekretariat mener dette vil være å beskrive ett viktig element som styrer anskaffelsen 
konseptuelt, som vil begrense innovasjon og utvikling, i det som leverandører skal svare ut, etter 
behov – ytelse - resultat. Dette gjenspeiles også fra vedtaket i SSU.  
 
Derfor må en utredning ha fokus på digitalt førstevalg med innbygger i sentrum, der innbygger 
samhandler med nærmeste ansatte i tjenestene der den utøves. Dette betyr digitalt førstevalg, med 
innbygger/pasient i sentrum. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HF vil sammen med kommunene bidra aktivt til at Helsefellesskapet Lofoten, 
Vesterålen og Salten etablerer et spredningsprosjekt for digital hjemmeoppfølging basert på erfaringer 
fra utprøvingen og oppsummering i «nasjonale faglige råd digital hjemmeoppfølging», som nå er ute 
på høring.  
 
De gode erfaringene fra det lokale prosjektet i Bodø sammen med potensialet for enda bedre 
oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer, bidra til mestring og selvstendighet for pasienter 
og pårørende, forebygge unødige følge- og tilleggslidelser og å oppnå lavere ressursbruk/bruk av 
helsetjenester samlet sett på tvers av nivå og aktører et gode grunner for å bidra til 
spredningsprosjektet. 
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https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/digital-hjemmeoppfolging-horingsutkast
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Et spredningsprosjekt for digital hjemmeoppfølging er i tråd med Nordlandssykehusets strategiske 
utviklingsplan fram mot 2035, og vil være et viktig bidrag for å legge til rette for helhetlige 
pasientforløp. 
 

Innledning 
Henvendelse fra Bodø kommune.   
 
Det vi trenger fra hver kommune som ønsker å være samarbeidskommune i søknaden er:  
Kommunens ambisjonsnivå når det gjelder Digital hjemmeoppfølging og formålet med å delta.  
Ønske om å etablere tjenesten selv  
Ønske om å delta på en utredning om tjenesteforløp med felles responssenter.  
 
Intensjonsavtale underskrevet av kommunedirektør eller andre med delegert myndighet. Har vedlagt 
en mal som kan brukes, når den er underskrevet av deres kommune, deler dere med meg, så får du 
dere den tilbake utfylt av Bodø kommune.   
 
Avklaring av fastlegenes deltagelse fra hver kommune og hvordan de stiller seg til prosjektet.    
 
Kort om kommunenes erfaringer med samarbeid og velferdsteknologi  
 
Hvis man har avklart hvem som evt skal inn som prosjektleder, gjerne si noe om erfaring og bakgrunn   
 
Fint hvis alle kan gi tilbakemelding så raskt som mulig, siste frist er torsdag 2.juni 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


