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Sent:
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Bjørnar Alexander Andreassen
11. mai 2022 21:10
Elisabeth Djønne; Siw Helene Myhrer
VS: Varsling om høring - faglige råd digital hjemmeoppfølging

Her er et høringsinnspill fra Tor Sætrang fra styringsgruppen.
Med vennlig hilsen
Bjørnar Alexander Andreassen
programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram
avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
divisjon kvalitet og forløp
Mobil: 97 68 65 87

Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt

 Tenk på miljøet; ikke skriv ut denne e-posten hvis det ikke er helt nødvendig
Fra: Bjørnar Alexander Andreassen
Sendt: onsdag 11. mai 2022 21:09
Til: 'Tor Sætrang' <tor@helseinn.net>
Emne: SV: Varsling om høring - faglige råd digital hjemmeoppfølging
Flott, Tor. Takk for gode innspill. Jeg tenkte ikke at vi sender inn noe samlet høringsinnspill på vegne
av styrings- og referansegruppene, hver aktør kan selv fritt spille inn sine ting. Jeg kan videreformidle
det du har skrevet i denne mailen her.
Med vennlig hilsen
Bjørnar Alexander Andreassen
programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram
avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
divisjon kvalitet og forløp
Mobil: 97 68 65 87

Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt

 Tenk på miljøet; ikke skriv ut denne e-posten hvis det ikke er helt nødvendig
Fra: Tor Sætrang <tor@helseinn.net>
Sendt: onsdag 11. mai 2022 13:20

Til: Bjørnar Alexander Andreassen <Bjornar.Alexander.Andreassen@helsedir.no>
Emne: SV: Varsling om høring - faglige råd digital hjemmeoppfølging
Setter inn mine svar i e-posten under.
Samler du opp og fyller inn et skjema på vegne av gruppa – eller er det meningen vi fyller inn i
skjemaet selv?
Vennlig hilsen
Tor Sætrang

Rådgiver digital transformasjon

A: Hamarvegen 112, 2411 ELVERUM

Hamar rådhus, 2. etg, Vangsvegen 51, 2317 Hamar

E: tor@helseinn.net
M: 913 24 008
W: https://helseinn.net/

W: https://www.hamar.kommune.no/category5374.html

Fra: Bjørnar Alexander Andreassen <Bjornar.Alexander.Andreassen@helsedir.no>
Sendt: tirsdag 10. mai 2022 21.48
Til: Bjørnar Alexander Andreassen <Bjornar.Alexander.Andreassen@helsedir.no>
Emne: Varsling om høring - faglige råd digital hjemmeoppfølging
Viktighet: Høy
Hei. Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging sendes nå på høring. Dette er et varsel til
deltagerne i styringsgruppe og referansegruppe for digital hjemmeoppfølging om denne høringen.
Gi gjerne høringsinnspill, og ta kontakt ved spørsmål.
Høring
Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill.
Høringsinstansene bes (spesielt) om å gi tilbakemelding om:
 Er rådene utydelige? Hvis ja – gi en kort begrunnelse.
JA. Kommunene bør være godt forberedt og i gang med dette nå. Ressurssituasjonen sett opp mot
oppgavemengde og mål for sektoren gir dem ingen valg. Vi må understøtte dette med digitale
instrumenter om vi skal opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. Rådene er i tråd med det som har
vært kommunisert en årrekke.
 Er rådene gjennomførbare? Hvis nei – gi en kort begrunnelse.
Ja – under visse forutsetninger: Vi MÅ kunne bruke samme teknologi og datagrunnlag på tvers av
behandleransvar. Rådene burde være gjennomførbare, men det må ryddes opp i organisering, roller
og ansvar – samt etablere finansieringsmodeller som understøtter prosessene og tar oss i den
retningen vi sier vi vil. Enkelte elementer gjør det ulønnsomt for aktører i økosystemet å følge
rådene.
Det finnes både teknologiske og juridiske barrierer som burde vært løst opp i for lenge siden.
Dagens problemstilling:
- Hvem skal eie/ha ansvar for de digitale instrumentene som skal understøtte samhandlingen?
- Hvem skal betale for instrumentene? (NAV, spesialisthelsetjenesten, kommunen eller
tjenestemottageren?) Vi trenger tydelighet og åpne for fleksibilitet og samfinansiering.

-

Hvordan skal tjenesteyterne forholde seg til utstyr anskaffet av innbyggeren som er sertifisert
som medisin teknisk utstyr? Hva skal vi kreve av sertifisering osv.
- Finansieringsmodellene for selve konsultasjonene som gjennomføres digitalt må på plass. De
må være fleksible: Vi kommer i situasjoner hvor vi er avhengig av å involvere flere
tjenesteytere i samme konsultasjon, stadig oftere en fysisk konsultasjon som støttes digitalt
av en annen tjensteyter – ofte fra et annet forvaltningsnivå.
 Vil rådene skape ulempe for noen? Hvis ja – gi en kort begrunnelse
Ja – for de som ikke innser at tiden er overmoden for felles løsninger på tvers av behandleransvar og
forvaltningsnivåer, hvor innbyggeren er i sentrum og tjenestene er til for innbyggeren. Disse
prosessene forskyver makt og bemyndiger de som står «ytterst» i tjenestekjeden. Det er utfordrende
for enkelte.
Bakgrunn
Rådene har bakgrunn i oppdrag knyttet til Primærhelsemeldingen (Meld.St.26 2014-2015,
Fremtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet) om utprøving av digital hjemmeoppfølging, og
Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld.St.7 2019-2020, Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) om
å tilrettelegge for økt bruk av digital hjemmeoppfølging.
Mål
Målet med de faglige rådene er å stimulere til implementering av digital hjemmeoppfølging som en
integrert del av helse- og omsorgstjenestene i primær og spesialisthelsetjenesten. Målet for
prosessen med implementering er at digital hjemmeoppfølging er et diskusjonsområde for
helsefelleskapene, og at helsepersonell stimulerer til aktiv bruk. Effektmålet er at digital
hjemmeoppfølging etterspørres aktivt av pasienter og pårørende.
Målgruppe
Kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder fastlegetjenesten. Helseforetak. Kronisk syke
pasienter og deres pårørende.
Innhold
Det gis tre råd:
1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging
2. Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefelleskapet.
3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt
tilpasset tjeneste.
Lenke til høringsutkastet og høringsskjema her:
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-rad-for-digital-hjemmeoppfolging
Eventuelle andre høringsinnspill merkes med saksnummer 20/30283 og sendes
til postmottak@helsedir.no.
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