Tilbakemeldingsskjema

Ekstern høring - utkast til Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging
Saksnummer (360): 20/30283
Tilbakemelding:
 Vær vennlig å gi tilbakemelding på vedlagte skjema
 Frist: 6.august 2022
 Vennligst send skjemaet på e-post postmottak@helsedir.no med vår referanse «20/30283 – Innspill høring - Nasjonale faglige råd for
digital hjemmeoppfølging».
Skjemaet brukes til:
 Kommentarer knyttet til bestemte områder (kapitler og anbefalinger)
 Generelle kommentarer

Høringsinstans:

Navn:
Avdeling/divisjon

Vibeke Dalberg, Holly Ankjell, Anne Therese Tveter og Nina
Østerås
Avd. for klinisk IKT + Avd. for forskning og innovasjon,
Diakonhjemmet Sykehus

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

Innhold i retningslinjen:

Høringsinstans sine kommentarer:

Vi opplever at høringsutkastet og rådene i hovedsak er skrevet med tanke på kommunehelsetjenesten og i
liten grad inkluderer perspektiver/faktorer knyttet til spesialisthelsetjenesten.
Generelle kommentarer

Det er problematisk og uheldig at private, ideelle sykehus holdes utenfor det nasjonale anbudet på DHO som
ligger ute nå.

Kommentarer til
«Metode og prosess»
Rådene
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

[Kommentarer]
1: Rådene er forståelige

2: Vi savner informasjon om de juridiske utfordringene som hindrer deling av data mellom aktørene i
helsefelleskapet
Det er pr nå svært begrensede økonomiske incentiver og takster for digital hjemmeoppfølging, og svært dyre
lisenser på programvare for DHO, så for spesialisthelsetjenesten er det mest økonomisk lønnsomt å fortsette
som før og at pasientene kommer fysisk til behandling/oppfølging…

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

Innhold i retningslinjen:

Høringsinstans sine kommentarer:

Råd 1 om tilrettelegging

[Kommentarer]
Vi foreslår at det bør stå «Før oppstart…» i stedet for «Ved oppstart…» - ved oppstart er i seneste laget for å
etablere et samarbeid.
Under punkt e): «Avklare organisering og ansvarsforhold for tjenesten» - her nevnes det at «I noen tilfeller
startet oppfølging fra sykehuset og ble etter noen uker overtatt av kommunen ved behov for videre
oppfølging.»

Råd 2 om samarbeid

Videre nevnes det på s. 7 at man må identifisere databehandlingsansvarlig, sikre forsvarlig databehandlinger
og pasient sikkerhet. Rådet her virker som om det er bare rettet til hver enkelt instans og ikke med tanke på
et helsefelleskap eller forløp. Dermed blir juridiske utfordringer utelatt.
Viser til erfaringene/utfordringene med informasjonsdeling (deling av data/tilgang) fra Bodø (s.16), Larvik (s.
25), og Oslo (s.31) som beskrevet i Digital hjemmeoppfølging erfaring med samhandling og
informasjonsdeling. Notat 2021.pdf (helsedirektoratet.no)

Råd 3 om individuell
tilpasning

[Kommentarer]

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

