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:

Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-helse

Avdeling/divisjon

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

Innhold i retningslinjen:

Høringsinstans sine kommentarer:

Generelle kommentarer

Høringsutkastet dekker de aspektene ved digital hjemmeoppfølging som vi anser for aktuelle. Har ikke klart å
komme på noe som savnes.

Kommentarer til
«Metode og prosess»
Rådene

[Kommentarer]

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

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

1. Rådene oppfattes som tydelige
2. Rådene oppfattes også å være gjennomførbare. I den forbindelse er det nyttig at det lenkes til
erfaringer under Råd 1 - «Praktisk – slik kan rådet følges».
Under råd 2 – «Begrunnelse – dette er rådet basert på» står det at «samarbeid mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om felles pasient forenkles når man benytter
samme medisinsk utstyr. Dette utsagnet støtter vi, men samtidig kan det stilles spørsmål ved hvor
gjennomførbart dette er. Uansett verdt å poengtere og noe å strekke seg etter.
3. Vi ser ikke umiddelbart at rådene vil skape ulempe for noen

Innhold i retningslinjen:

Høringsinstans sine kommentarer:

Råd 1 om tilrettelegging

[Kommentarer]

Råd 2 om samarbeid

[Kommentarer]

Råd 3 om individuell
tilpasning

[Kommentarer]

[Ved behov for flere rader, sett kurseren i enden av tabellen og trykk Enter eller plasser kurser i siste rad og trykk tabulatortast for legge til flere
rader]

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

