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Sak meldt opp som eventueltsak i møtet  
Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke – spredningsprosjekt  
 

 
 
Vedlegg (ikke t):  

• Digital hjemmeoppfølging 
• Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke - tilskuddsordning spredning 
• Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging, sluttrapport 7.1.22 UiO et al ( 2022) 
• Digital hjemmeoppfølging - sluttrapport fra nasjonal utprøving 2018-2021 

(helsedirektoratet.no) 

Innstilling til konsensus 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og anbefaler kommuner og helseforetak i 

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten å sende en søknad med formål om deltakelse i 
spredningsprosjektet for digital hjemmeoppfølging av kronisk syke. 

2. Bodø og Vågan kommuner tar på seg å stå som søker på vegne av samarbeidsprosjektet, jfr 
kriteriene i tilskuddsordningen. 

3. SSU anbefaler at de kommunale representantene i SSU avklarer med øvrige kommuner i sin region 
vedrørende deltagelse på søknaden, og gir tilbakemelding til felles sekretariat ved midlertidig 
samhandlingsleder innen 01.06.2022.  

4. Felles sekretariat utarbeider brev til alle kommunene i Helsefellesskapet og forespør om deltagelse 
på søknaden. Tilbakemelding gis til kommunal sekretariatsleder. 

5. SSU ber om at felles sekretariat kommer tilbake med vedtakssak etter at søknaden er behandlet hos 
Helsedirektoratet. 

6. SSU ber om at saken legges fram for fastlegerådet i Nordlandssykehuset HF og at Digital 
hjemmeoppfølgning (DHO) tas med som tema for samhandlingsarenaer. 

Bakgrunn for saksgang 
Saken er meldt opp av kommunene som eventueltsak i møtet. Den tas med etter avtale med 
Nordlandssykehuset HF. Beslutningen om dette er gjort på bakgrunn av dato for søknadsfrist sammenholdt 
med dato for møtet. Det er nødvendig å ta saken med for å kunne få en avklaring innen søknadsfrist, og kort 
tidsfrist gjør dermed at vi ikke rekker den ønskelige saksgangen for konsensussaker. Vi viser imidlertid til 
SSU sine vedtekter hvor det er beskrevet et ansvar for å avklare saker av prinsipiell administrativ, faglig og 
økonomisk karakter vedrørende samhandling mellom partene. Felles sekretariat har på bakgrunn av dette 
anbefalt en realitetsbehandling av saken. 

Bakgrunn for saken 
 
Digital hjemmeoppfølging (DHO) er en tjeneste som ved hjelp av teknologi gjør at du kan følges opp 
hjemme av helse- og omsorgstjenesten. Etter avtale skal du gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om 
helsetilstanden din via et nettbrett, eller smarttelefon/mobil. Digital hjemmeoppfølging foregår i samarbeid 
mellom pasient, fastlege, helse og omsorgstjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det blir 
utarbeidet en plan som skal beskrive hvordan pasienten skal følges opp, hva pasienten selv kan gjøre og hva 
som skjer hvis pasienten sin helse endrer seg. Veiledning av helsepersonell gis underveis. Hensikten er at 
pasienten skal føle deg trygg, forebygge tegn til forverring og få rask hjelp om hen trenger det. 

Saksbehandler:  Iver O. Sunnset / Terje Jørgensen 
Dato dok: 27.04.2022 
Møtedato: 09.05.2022 
Vår ref:   

https://bodo.kommune.no/hjemmeoppfolging/
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/digital-hjemmeoppfolging-av-kronisk-syke#regelverk-tildelingskriterier
https://ehealthresearch.no/nyheter/2022/webinar-okt-trygghet-og-mestring-med-digital-hjemmeoppfolging
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
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Utprøving av digital hjemmeoppfølging er gjennomført på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet i 
perioden juni 2018 – 2021. Den er gjennomført i regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, som består av 
Direktoratet for E-helse, KS og Helsedirektoratet, der sistnevnte har hatt prosjektledelsen. Seks 
samarbeidsprosjekt i ulike deler av landet har deltatt. Kommunene har hatt prosjekteierskap og 
prosjektledelse, men har samarbeidet nært med fastleger og spesialisthelsetjenesten. 
 
Bodø kommune deltok som en av seks samarbeidsprosjekt i utprøvingen i perioden 2018 – 2021. Resultatene 
fra utprøvingen har gjort at Bodø kommune har etablert digital hjemmeoppfølging for kronisk syke som en 
del av ordinær helsetjeneste. Etableringen gjenspeiler seg også i opprettelse av et helsefaglig responssenter, 
Helsehjelpa. Helsehjelpa følger med på målingene og symptomregistreringene brukerne gjør hjemme og 
lager en egenbehandlingsplan tilpasset den enkelte bruker. Denne planen utarbeides sammen med brukeren 
selv, fastlege og eventuelt annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Ved 
bruk av enkel teknologi gis det rom for at Helsehjelpa kan veilede brukerne og sette inn tiltak når det er 
behov for det. Digital hjemmeoppfølging er også benyttet for oppfølging av Covid-pasienter gjennom 
pandemien. Det har i utprøvingen vært et nært samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, fastleger og 
Nordlandssykehuset. 
 

Formål med spredningsprosjektet 
Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak, tar i bruk 
digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på 
tvers av tjenestenivåer og sektorer. 
 
Målet for ordningen er bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse for personer som benytter 
digital hjemmeoppfølging, samt økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten. 
 
En spredning av digital hjemmeoppfølging vil bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med 
helseforetak, tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre 
ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer. Mer spesifikt skal pasientgruppen få helhetlige og 
sammenhengende tjenester som bidrar til økt mestring og selvstendighet for brukeren, tidlig oppdagelse av 
tegn til forverring, bedre helse, lavere ressursbruk for tjenestene og gjør helse- og omsorgstjenestene bedre 
rustet til å møte de bærekraftutfordringer de står foran. 
 
Erfaringer fra utprøvingsfasen frem til og med 2021 viser at digital hjemmeoppføølging bidrar til økt 
trygghet og bedre mestring av egen helse og at det kan medføre mer effektiv ressursbruk i helsetjenesten ved 
riktig innretning. Digital hjemmeoppfølging vil kunne brukes for å imøtekomme flere av utfordringene 
tjenesten står overfor, men må innrettes på en slik måte at personellressursene som går med og kostnadene 
holdes nede samtidig som man treffer de brukerne som har størst nytte. 
 
Spredning av digital hjemmeoppfølging skal bygge på forskning og anbefaling fra det nasjonale 
utprøvingsprosjektet som ble avsluttet i 2021 (se vedlagte sluttrapporter). 
 

Kommunenes vurdering 
Bodø kommune deltok som en av seks samarbeidsprosjekt i utprøvingen i perioden 2018 – 2021. Resultatene 
fra utprøvingen har gjort at Bodø kommune har etablert digital hjemmeoppfølging for kronisk syke som en 
del av ordinær helsetjeneste. Utprøvingen, også støttet av forskningen, viser til at pasientene rapporterer om 
økt trygghet og mestring. De har fått/utviklet mer kunnskap om egen sykdom og opplever økt livskvalitet 
ved bruk av digital hjemmeoppfølging. Sykepleiere og leger opplever at digital hjemmeoppfølging er en 
effektiv måte å følge opp pasienter på, det fanger opp tegn til forverring, gir innsikt i egen sykdom og en 
bedre dialog i konsultasjon hos fastlegen. Egenbehandlingsplanen oppleves som et godt verktøy for å 
involvere og ansvarliggjøre pasienter når det er tilpasset den enkelte, og tverrfaglige møter der pasienten 
deltar er sett som verdifulle. 
 
Det er fortsatt utfordringer knyttet til at primær- og spesialisthelsetjenesten ikke kan operere i samme 
løsning, og at datadeling og integrasjoner mellom DHO løsninger og pasientjournalløsninger (EPJ) ikke er på 
plass. Dette er utfordringer som må adresseres og løses for å få til økonomisk bærekraftige helseløsninger. 
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Det kommunale sekretariatet anbefaler å samarbeide om et felles prosjekt, der fokus i prosjektet må være 
resultatet for innbyggeren der innbyggeren bor. Søknadsprosessen anbefales iverksatt. Anskaffelser 
anbefales gjort etter et prinsipp om behov – ytelse og resultat. Dett bør også gjøres i tråd med nasjonale 
føringer, da særlig med tanke på Leve hele livet-reformen.  
 
Det kommunale sekretariatet anbefaler videre en søknad om tilskuddsmidler til spredningsprosjekt digital 
hjemmeoppfølging, og ser det som hensiktsmessig at kommunene bruker sine samhandlingsressurser til å 
informere og følge opp samarbeidsprosjektet regionalt dersom det blir etablert.  

Nordlandssykehusets vurdering 
Nordlandssykehuset HF støtter søknaden om tilskuddsmidler og vil aktivt bidra til at Helsefellesskapet 
Lofoten, Vesterålen og Salten etablerer et spredningsprosjekt for digital hjemmeoppfølging. 

Tillegg og presiseringer 
Spredning av digital hjemmeoppfølging skal gjennomføres i et samarbeid mellom kommuner 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. 
 
En kommune må stå som søker på vegne av samarbeidsprosjektet. 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. 
 
Tilskuddet er ment å bidra til implementering gjennom å dekke delkostnader til prosjektledelse og deltakelse 
i felles arbeidsgruppe. Målet er at digital hjemmeoppfølging skal bidra til bedre samlet ressursutnyttelse, og 
det forventes at kommuner og sykehus bidrar med egenfinansiering. 
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