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:

Stavanger kommune

Avdeling/divisjon

Avdeling e-helse og velferdsteknologi

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

Innhold i retningslinjen:

Høringsinstans sine kommentarer:

Generelle kommentarer

Svært overordnede mål, som ikke berører kompleksitet i oppgaveglidning og de tilhørende utfordringer med
finansiering og ansvar.

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

1. Rådene er gitt på et svært overordnet nivå, og blir derfor utydelige samtidig er de i tråd med gjeldende
oppfatning av hva som er viktig. Den overordnede formuleringen gir ingen konkrete råd for organiseringen
av tjenesten. DHO utfordrer oppgavefordelingen mellom ulike helseaktører, og dette gjør at det er behov
for spisse rådene. Det vil som en fortsettelse være viktig med tydelige råd om hvordan
oppgaveforskyvning mellom aktørene skal håndteres blant annet organisatorisk, teknisk og finansielt.
2. Rådene lar seg gjennomføre, men er fra Stavanger kommunes perspektiv gitt på et så overordnet nivå at
åpner for at utvikling av DHO tar ulike retninger i de ulike helsefellesskapene, at ansvarsfordelingen
mellom aktørene ikke organiseres likt på tvers av regionene, og at det gir kommunen nye oppgaver.
Rådene peker ikke på at aktørene må bygge på nasjonale e-helseløsninger, og adresserer ikke
teknologiske, organisatoriske, juridiske og finansielle barrierer.
3. Slik rådene er formulert nå står kommunene med tilretteleggeransvaret uten at statens rolle som
tilrettelegger er tydelig. Det er heller ikke avklart hvordan samarbeidet i helsefellesskapene skal foregå og
om de individuelt tilpassede tjenestene til kronisk syke skal utvikles innenfor allerede etablerte tjenester i
kommunen eller som nye måter å levere eksisterende tjenester på.

Dato for sist oppdatering: 20.01.2017

Innhold i retningslinjen:

Råd 1 om tilrettelegging

Råd 2 om samarbeid

Råd 3 om individuell
tilpasning

Høringsinstans sine kommentarer:

Overordnet formulering, som åpner for spørsmål om hvilket nivå tilrettelegging av digital hjemmeoppfølging
skal foregå.
- Skal det tilrettelegges for DHO til kommunale helse- og omsorgstjenester der det vurderes som
hensiktsmessig?
- Skal digital hjemmeoppfølging benyttes innenfor gjeldende rammer for kommunale helse- og
omsorgstjenester, eller forutsetter formuleringen at også nye oppgaver overføres til kommunen?
- Når sykehuset tilbyr tjenester i hjemmet, vil kommunen ha et tilretteleggingsansvar? Hvilken
konsekvens vil eventuelt dette ha for valg av infrastruktur for datautveksling og valg av løsninger for
DHO.
Rådet peker kun på kommunene som tilrettelegger, og dette fremstår ubalansert. Hvilken rolle har staten
som tilrettelegger?
Helsefelleskapene er nye strukturer og er under utvikling, og det er lite erfaringsgrunnlag med hvordan
samarbeid i helsefellesskapene skal foregå i praksis. Ved å kun gi råd om samarbeid i helsefellesskapene
uten å gi råd om hvordan samarbeidet skal foregå vil det være rom for stor grad av variasjon i samhandling
om DHO i helsefellesskapene.
Skal personer med kroniske lidelser tilbys individuelt tilpasset DHO innenfor de gjeldende rammene for
tildeling av helse- og omsorgstjenester, eller peker rådene mot nye og utvidede tjenester?

[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

