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Respondent

12 Anonymous 
42:43

Time to complete

Informasjon om leverandør
I disse spørsmålene ønsker vi å innhente informasjon om selskapet. Kontaktdetaljene, navn på 
innsender og epost, vil kun benyttes til vurderingen og oppfølgning av innsendt skjema. 

Lifeness AS

Selskapsnavn:1.

Solvor Øverlien Magi

Navn på innsender:2.

solvor@lifeness.no

E-post:3.

Lifeness

Produktnavn:4.

Informasjon om produktet/tjenesten
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Her ønskes det informasjon knyttet til formål og bruksområder for produktet/tjenesten som vil 
benyttes i evalueringsprosessen. 

Lifeness er en skybasert helseplattform som gjør det enklere å gi mennesker med overvekt,
fedme- og livsstilsrelaterte sykdommer tettere oppfølging. Vi gir brukere og behandler
verktøyene som gjør oppgavene deres enklere. Lifeness kan både brukes av Organisasjoner
(B2B) eller som et tilbud til enkeltpersoner (B2C) Brukeren får i appen et motiverende
selvhjelpsverktøy og oppfølgingssystem som gir gode, overkommelige rammer, enkle
funksjoner og løpende kontakt med oppfølgingsteamet. Helsepersonell får et enkelt og
grafisk kontrollpanel med oversikt over pasientene, deres logg, feedback og statistikk. Det
gir innsikt i hvem som kan ha behov for oppmerksomhet og oppfølging, samt gir mulighet
for å være forberedt i møte med pasienten. Man kan kommunisere trygt med pasienten
gjennom meldingsfunksjon og videokonsultasjon.

Dette er teksten som vil bli benyttet i kvalitetsstempelet. 

Hva er er den tiltenkte bruken eller formålet med produktet/tjenesten?5.

Det er to brukergrupper. Den ene er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten,
den andre er sluttbruker (pasient) som ønsker å ta grep om egen helse.

Hvem skal bruke produktet/tjenesten?6.

Det er to brukergrupper. Den ene er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten,
den andre er sluttbruker (pasient) som ønsker å ta grep om egen helse.

Android, Apple iOS, nettside, plattformer eller andre operativsystem. 

Hvilket operativsystem er produktet/tjenesten utviklet for?7.

Norsk og engelsk Vil også være tilgjengelig på Tysk i løpet av kort tid

Eks. norsk; svensk; engelsk. 

Hvilke språk støtter produktet/tjenesten?8.

Personvern
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I denne seksjonen kommer det spørsmål knyttet til produktets/tjenestens personvern. 

Datatilsynets veileder for behandlingsoversikt(/-protokoll): 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/protokoll-over-
behandlingsaktiviteter/ (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-
plikter/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/)  
Rettslig grunnlag for hver behandling må vedlegges.

Det er etablert en behandlingsoversikt med forklaring på hvilke 
personopplysninger som samles inn til hvilket formål og på hvilke systemer.

9.

Ja

Nei

Personvernerklæringen skal skrives slik at innholdet er forståelig og tydelig for målgruppen. 
Datatilsynet har en veileder på personvernerklæring her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-
og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-
virksomheten-gi-informasjon-om/ (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-
gi-informasjon-om/)

Selskapet har utarbeidet en personvernerklæring. Denne er oppdatert og 
lett tilgjengelig.

10.

Ja

Nei

I avtalen med kunden er det samlet hvilke personopplysninger som samles og til hvilket
formål. I tillegg ligger dette på nettsiden.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:11.

Ja vi har personvernerklæring som må avkrysses som lest første gang man logger inn i
appen. I tillegg ligger denne tilgjengelig på nettsiden

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:12.

Legg inn lenke for personvernerklæringen:13.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/
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https://lifeness.no/privacypolicy

Datatilsynets veileder om personvernombud: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/ (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/) 

Selskapet har en dedikert person som personvernombud.14.

Ja

Nei

Vår medisinske sjef er per i dag personvernombud.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:15.

Det eksisterer en fullstendig liste over alle underleverandører og tredjeparter 
som produktet/tjenesten benytter.

16.

Ja

Nei

Amazon AWS Heroku Hosting El Passion Utvikling Signicat AS Bank-ID Har lagt ved de
viktigste. Har ikke lagt ved utviklingsverktøy osv. som vi bruker.

Legg ved fullstendig liste over underleverandører og tredjeparter:17.

Datatilsynets veileder om forbrukerrettighetene: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/legge-til-rette-for-rettigheter/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/legge-til-rette-for-
rettigheter/)  
-          Retten til sletting 

-          Retten til endring 

Forbrukerrettighetene som definert i GDPR er enkelt og godt forklart for 
brukeren. Det er enkelt for bruker å be om de ulike rettighetene.

18.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/legge-til-rette-for-rettigheter/
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-          Retten til innsyn 

-          Retten til portabilitet 

-          Retten til å trekke samtykke 

-          Retten til å kunne be om eksporterte data

Ja

Nei

Pasienten kan enkelt se sin informasjon i appen, de kan selv endre informasjon og slette
logging ved behov. Vi har lagt til rette for at brukeren selv kan slette sin konto hos oss med
sin informasjon. Den kan også be om nedlasting av sin informasjon til en CSV fil.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:19.

Datatilsynets veileder for tjenester mot barn og unge forbrukere: 
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-
medlemskap/digitale-tjenester-og-forbrukeres-personopplysninger/barn-og-unge-forbrukere/ 
(https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-
medlemskap/digitale-tjenester-og-forbrukeres-personopplysninger/barn-og-unge-forbrukere/)

Dersom appen kan brukes av barn, foreligger det en egen avtale og 
personvernerklæring. Den er tilrettelagt slik at samtykke kan utføres av 
foresatte ved barn under 16 år.

20.

Ja

Appen kan ikke benyttes av barn

Appen er foreløpig ikke utviklet for barn, og man må være 16 år eller eldre for å bruke den.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:21.

Det er laget en personvernkonsekvensvurdering. 22.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/digitale-tjenester-og-forbrukeres-personopplysninger/barn-og-unge-forbrukere/
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Eksempel og mal: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-
personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-
personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/)

Ja

Nei

Siden vi ikke er behandlingsansvarlige ligger hovedansvaret på behandler. Vi er
databehandler på vegne av behandlingsansvarlig og vi har gjort konsekvensvurdering på vår
side.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:23.

Eksempel og mal: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/)

Det eksisterer databehandleravtaler mellom alle databehandlere og 
behandlingsansvarlige. Disse er tydelige og gjelder for behandling og avklart 
formål.

24.

Ja

Nei

Vi har databehandleravtale med alle våre kunder (helsetilbydere) og vår underleverandører.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:25.

Universell utforming
Offentlige og private virksomheter med tjenester rettet mot allmennheten har plikt til universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. 
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/
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forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse.

Brukere har vært involvert i utviklingen av appen?26.

Ja

Nei

Fra start har vi involvert pasienter i utformingen av appen. Vi har involvert disse helt fra
skissestadiet frem til løsning, og gjør fremdeles avsjekk med pasienter når vi utvikler ny
funksjonalitet.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:27.

Standarder som kan benyttes er WAD, WC3, WCAG 2.1 AA or AAA, ISO 9241, Apple HIG, or 
Android App Quality Guidelines.

Verktøyet utvikles i henhold til forskrift om universell utforming og forholder 
seg til standarder for beste praksis. 

28.

Ja

Nei

Vi bruker disse standardene; WCAG AA - for tilgjengelighetsspørsmål - vi har valgt passende
standard for behovene til målgruppen. Til mobilplattform bruker vi Apple HIG + Android
App Quality Guidelines standard i tillegg til [https://material.io/](https://material.io/). For
webappen for helsepersonell bruker vi WC3.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:29.

Dersom det brukes medisinske eller tekniske faguttrykk er disse enkelt forklart.  30.

Ja

Nei
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Vi bruker et språk som skal være enkelt for brukeren å forstå.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:31.

Det er henvist til kilder for helseinformasjonen i appen som er beskrevet for 
brukere.

32.

Ja

Nei

Hvis det er henvist til kilder i appen er dette isåfall noe som helsepersonell deler enten via
melding eller bibliotek i appen. Lifeness deler ikke helseinformasjon.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:33.

Informasjonssikkerhet
I denne seksjonen dekkes kriterier knyttet til sikring av appens eller underliggende infrastruktur 
lagring eller behandling av informasjon.

- Eksisterer det dokumentasjon for konfigurasjon av underliggende teknisk infrastruktur? 
- Er prosesser etablert for å håndtere en økning eller endring i bruk? 
- Er tester og testutfall sporbart i hele appens livssyklus?

Appen har god teknisk stabilitet og skalerbarhet.34.

Ja

Nei

Ja vi har dokumentasjon på teknisk infrastruktur. Systemet er bygget for skalering og vi har
gjort ulike tester.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:35.
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Eksempel på beste praksis: 
https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/3-
The_OWASP_Testing_Framework/1-Penetration_Testing_Methodologies (https://owasp.org/www-
project-web-security-testing-guide/latest/3-The_OWASP_Testing_Framework/1-
Penetration_Testing_Methodologies)

Har det blitt gjennomført penetreringstest/ sårbarhetstest i henhold til beste 
praksis?

36.

Ja

Nei

Vi bruker Heroku som plattform og EL Passions er vert for både frontend- og API-
applikasjoner ved hjelp av Heroku. Heroku er en skyapplikasjonsplattform som brukes av
organisasjoner i alle størrelser for å distribuere og drifte applikasjoner over hele verden.
Heroku-plattformen lar organisasjoner fokusere på applikasjonsutvikling og
forretningsstrategi mens Heroku fokuserer på infrastrukturadministrasjon, skalering og
sikkerhet. Heroku bruker beste praksis for sikkerhet og administrerer plattformsikkerhet slik
at kundene kan fokusere på virksomheten sin. Plattformen er designet for å beskytte kunder
mot trusler ved å bruke sikkerhetskontroller på hvert lag fra fysisk til applikasjon, isolere
kundeapplikasjoner og data, og med sin evne til raskt å distribuere sikkerhetsoppdateringer
uten kundeinteraksjon eller tjenesteavbrudd.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:37.

Eksempel på rammeverk for vurdering: 
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ 
(https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/) 
eller 
https://github.com/OWASP/owasp-masvs (https://github.com/OWASP/owasp-masvs)

Har det blitt gjennomført en teknisk sikkerhetsvurdering/gjennomgang av 
appen?

38.

Ja

Nei

Ja vi har hatt et eksternt selskap som har gjennomført sikkerhetsvurdering og gjennomgang.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:39.

https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/3-The_OWASP_Testing_Framework/1-Penetration_Testing_Methodologies
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://github.com/OWASP/owasp-masvs
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Har leverandøren og andre parter som tilbyr tjenester i tilknytning til 
produktet/tjenesten implementert ISO 27001/2 eller tilsvarende? 

40.

Ja

Nei

Vi jobber med å få dette implementert i løpet av ca. et år.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:41.

Eksempler: 
- Korrekt bruk av biometriske sensorer og sikker maskinvare 
- Sikker bruk av tredjepartskode 
- Implementasjon av brukerautentisering, autorisasjon og øktadministrasjon  
- Beskyttelse av data under transport 
- Sikre backend-tjenestene og plattformstjenestene og APIer 
- Identifisere og beskytte sensitive data 
- Beskyttelse av applikasjon mot injeksjoner 
- Sikker programvaredistribusjon 
- Integritetssjekk av enhetens og applikasjonens 
- Håndtering av autentiserings- og autorisasjonsfaktorer 

Eksempel på rammeverk: 
https://owasp.org/www-project-samm/ (https://owasp.org/www-project-samm/) 

Er prosess for sikker utvikling (SDLC, Software Development Life Cycle) fulgt. 42.

Ja

Nei

- Det er ingen biometri som brukes i applikasjonen for øyeblikket - Sikker bruk av
tredjepartskode; Vi overvåker alle pakkene og deres potensielle problemer og holder alle
pakkene oppdatert - Vi bruker standard og godt testede og vedlikeholdte biblioteker for
autorisasjon og brukerautentisering - Vi bruker CORS, safe request headers og krypterte
loggdata - Som nevnt ovenfor bruker vi kun verifiserte og pålitelige tjenester og originale
APIer - Databasetilgang er sikret med klient-ID og passord samt to-faktor autentisering, og

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:43.

https://owasp.org/www-project-samm/
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alle sensitive data er kryptert - Vi følger retningslinjer for å forhindre SQL-injeksjoner og når
du bruker abstraksjon som ORM bruker til å bygge SQL-spørringer - VI bruker CI og
versjonsadministrasjon for å distribuere programvare - Vi tester manuelt alle endringene før
produksjonsversjonen slippes

Er beskyttelse for å forhindre uautorisert tilgang og endringer i appens 
kildekode på plass?

44.

Ja

Nei

Vi har distribusjonsflyt som hindrer uautoriserte utviklere fra å få tilgang til
produksjonsmiljøet

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:45.

Er det implementert autentisering og autorisering av brukere (og 
øktadministrasjon) for sikker tilgang til appen? Er passord lagret ved bruk av 
ikke reversible algoritmer (hash)?

46.

Ja

Nei

Bare autoriserte og aktive utviklere har tilgang til kildekoden. ELP tvinger 2FA for alle
brukerne. Produksjonsdistribusjon er blokkert og det er ingen mulighet for å bygge og
distribuere en ny applikasjonsversjon uten CI-bestått og uten minst én godkjenning for pull-
forespørselen. Som CI bruker vi https://travis-ci.org/.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:47.

Er alle personopplysninger sikret med tilstrekkelig kryptering under transport 
og lagring?

48.

Ja
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Nei

Alle dataene er kryptert i logger, vi bruker sikre overskrifter og kryptografiske nøkler og
krypterte data for datalagring

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:49.

Er det etablert prosesser for å håndtere tekniske sårbarheter? Blir appen 
regelmessig testet for sårbarheter, og ved store endringer?

50.

Ja

Nei

Vi bruker tre miljøer - dev, demo og produksjon. Det er veldig liten sjanse for å
implementere endringer som ikke fungerer.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:51.

Datatilsynets veiledere på hva virksomhet skal informere om: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/) 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-
informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-
informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/)

Informasjonssikkerheten er godt beskrevet i personvernerklæringen og det 
foreligger en tilgjengelig informasjonssikkerhetserklæring for bruker. 

52.

Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:53.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/
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Vi har utarbeidet personvernerklæring som ligger på nettsiden og i appen, den er separat
fra brukervilkår.

Helsenytte
I denne seksjonen dekkes helserelaterte problemstillinger knyttet til produktet/tjenesten.

- Utdanning 
- Sertifiseringer 
- Praktisk erfaring fra helseområdet 
- Arbeidserfaring

Har personer med helsefaglig kompetanse blitt involvert i utvikling av appen ?54.

Ja

Nei

Personer med helsefaglig kompetanse jobber i Lifeness og har hatt ideen og utviklet
Lifeness. I tillegg er Lifeness utviklet og utvikles stadig i tett dialog med helsepersonell som
bruker Lifeness, forskere og andre helsefaglige kapasiteter.

Svar ut omfattende om spørsmålet ovenfor:55.

Har pasienter/brukere deltatt i utvikling av produktet/tjenesten? 56.

Ja

Nei

Lifeness er utviklet i tett samarbeid med pasienter/brukere av Lifeness, først i intervjuer og
innsiktsgrupper, deretter gjennom samtaler, brukerundersøkelser og tilbakemeldinger via
helsepersonell/behandlere.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:57.
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Har produktet/tjenestens utvikler relevant erfaring relatert til helsenytte? 58.

Ja

Nei

Lifeness to gründere har begge relevant erfaring; Maria Arlén Larsen MD, PhD (Dr.med)
Chief medical officer Lege med overvekt, vekttap og livsstilssykdommer som spesialfelt
gjennom sin doktorgrad, overvektsutdanning fra Harvard University, USA og daglig klinisk
arbeid. Også utdannet innen kognitiv atferdsterapi og Fysisk aktivitet og helse. Solvor
Øverlien Magi, CEO Ledererfaring fra selskaper som SATS, Savo, Holmris B8 og EVO. Hun har
bidratt til oppstarten av flere selskaper som Circle Innovation, Senzie, SHE og EVO. Hun var
også tidligere medeier og driftet fire SATS sentre. Hun har lang erfaring innen
teknologiprosjekter slik som medlem- og betalingssystemer for SATS og EVO, og har også
deltatt i prosjektet SYSVAK (nasjonalt vaksineregister) når dette ble utviklet. Jeanette Roede,
CRM. Fysioterapeut og Coach. 18 år som eier, leder og veileder i Roede (Grete Roede as), og
dyptgående kunnskap om kosthold, fysisk aktivitet, mental trening og endringsprosesser.
Utviklingsteamet har bred erfaring, blant annet er en av utviklerne lege med noen års praksis
før hun gikk over til å bli utvikler.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:59.

Har myndigheter/offentlige institusjoner vært involvert i utvikling av appen? 60.

Ja

Nei

Offentlige institusjoner slik som flere kommunale frisklivssentraler har vært sentral i
utviklingen av appen. De har bidratt ved intervju, svare på spørreskjema og gitt
tilbakemeldinger om bruk, som har bidratt til utvikling av appen.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:61.

Har offentlige helsevirksomheter tatt appen i bruk? 62.

Ja
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Nei

Frisklivssentraler og fastleger. Spesialisthelsetjenesten har også tatt det i bruk.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:63.

Har appen blitt godkjent av respektive helsemyndighet/lignende institusjon i 
f.eks. Sverige, Danmark, Finland, Island?

64.

Ja

Nei

Nei, vi har heller ikke søkt om det.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:65.

Foreligger det dokumentasjon i form av studier som understøtter helsenytte 
ved bruk av appen? 

66.

Ja

Nei

En pilotstudie fra UiT - Norges Arktiske Universitet viser at seks måneders behandling med
Lifeness gir fem ganger så gode behandlingsresultater for pasienter med overvekt enn
vanlig oppfølging. Studien ble presentert som posterpresentasjon og abstract ved
International Congress of Obesity 2019. Manus er under bearbeidelse.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:67.

Foreligger det dokumentasjon i form av RCT-studier som understøtter 
helsenytte ved bruk av appen? 

68.
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Med RCT-studie menes randomisert kontrollert studie (Randomised Controlled Trial).

Ja

Nei

Vi er i gang med en RCT-studie som går over 2 år, i samarbeid med Unicare Friskvern.
Studien er REK godkjent og ble startet i oktober 2021.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:69.

Er det planlagt å dokumentere helsenytte etter at appen er tatt i bruk? 70.

Ja

Nei

RCT studie er pågående, og flere andre forskningsprosjekter igang.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:71.

Ber appen brukeren om å dokumentere effekt/adferdsendringer? 72.

Ja

Nei

Noe av dette er for eksempel vekt, humør og fysisk aktivitet.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:73.

Er det gjennomført og dokumentert kliniske risikovurderinger av hvilke 
ulemper/farer appen kan ha for brukeren? 

74.
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Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:75.

Tillates det at bruker scorer appen i appstore? 76.

Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:77.

Har appen blitt evaluert med positivt utfall av flere uavhengige leger/medisinsk 
personell? 

78.

Ja

Nei

Helsepersonell ved flere frisklivssentraler, fastleger, tverrfaglige team (inkl leger) i
spesialisthelsetjenesten.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:79.

Har appen blitt evaluert med positivt utfall fra medisinske ekspertgrupper? 80.

Ja
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Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:81.

Har appens innhold blitt kvalitetssikret mot pålitelige medisinske kilder? 82.

Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:83.

Er brukere gjort oppmerksom på mulige økonomiske kostnader for å oppnå 
helsenytte?

84.

Ja

Nei

Det vil være helsetilbyder som betaler for løsningen.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:85.

Er appen godkjent av en uavhengig etikkrådgiver eller etikkrådgivende organ?86.

Ja

Nei
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Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:87.

Er det en etablert prosess for å holde helseinformasjon i appen oppdatert?88.

Ja

Nei

informasjonen holdes oppdatert fra brukeren selv, og fra helsetilbyderen.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:89.

Blir brukere gjort oppmerksom på behovet for støtte fra helsepersonell for å 
oppnå helsenytte?

90.

Ja

Nei

For å bruke løsningen vil det alltid være helsespersonell knyttet til pasienten inne i systemet.
Denne vil automatisk ha tilgang og ha kommunikasjon med pasienten

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:91.


