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Formål og bakgrunn



Definisjoner av begrep
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Helseapper er en viktig komponent i M-helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer m-helse som medisinsk og offentlig 

helsepraksis som støttes av mobile enheter, slik som mobiltelefoner, enheter for pasientovervåking, personlige digitale assistenter 

(PDA) og andre trådløse enheter (1).

Helseapper er apper som gjør at pasienter/brukere/pårørende kan lære om, forebygge, følge med på eller mestre helseplager eller 

lidelser, eller bidra i behandlingen av egen sykdom.

Helseapper kan være kategorisert som medisinsk utstyr i tråd med gjeldende EU-forordning og forskrift (og dermed CE-merket), men 

er ikke begrenset til dette.

«Lærings- og mestringsverktøy»- kategorien innenfor helseapper er pedagogiske verktøy som den enkelte kan bruke til å skaffe seg 

kunnskap og/eller lære, trene og øve på ferdigheter for å forebygge uhelse eller ivareta og forbedre egen helse. 

Lærings- og mestringsverktøy som inngår i dette prosjektet kjennetegnes av følgende:

• Sender ikke data til helsetjenesten. 

• Ikke kategorisert som medisinsk utstyr og dermed ikke underlagt direktiv eller forskrift om dette

• Anskaffet av en eller flere offentlige helsevirksomheter eller -myndigheter, eller har akseptert å delta i pilotering, og tilbudt via 

helsenorge.no

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Formål

Ved ferdigstillelse 1. april 2022 skal denne rapporten beskrive en eller flere nasjonal(e) modell(er) for kvalitetssikring av helseapper. 

Arbeidet fram mot en ferdig rapport:

• Prosjekt "Tryggere helseapper" er et fellesprosjekt i regi av Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for ehelse. På kort sikt 

skal prosjektet utvikle et evalueringsrammeverk og en eller flere nasjonal(e) modell(er) for kvalitetssikring av helseapper. 

• Evalueringsrammeverket skal brukes for å vurdere og beskrive blant annet en apps brukervennlighet, personvern, datasikkerhet og 

helsenytte. Evalueringsrammeverket er i første omgang laget for apper som ikke defineres som medisinsk utstyr.

• Evalueringsrammeverket kan brukes både overfor apper som skal formidles via helsenorge.no og apper som skal anskaffes og 

formidles i andre kanaler

• Evalueringsrammeverket er gjenstand for pilotering i jan-feb 2022 

• Basert på behov identifisert i pilotfasen og øvrig innsiktsarbeid beskrives mulig(e) modell(er) ut fra hvordan de kan dekke de ulike 

brukergruppenes behov, enten det er innbyggere/pasienter/brukere/pårørende, utviklere/innovatører/leverandører, helsepersonell, 

helsevirksomheter/kommuner i rollen som anskaffere, myndigheter, forskere
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Bakgrunn
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Norske helsemyndigheter har som mål å bringe helse- og omsorgstjenesten hjem til pasienten ved hjelp av teknologi for å sikre en bærekraftig utvikling. 

Helsenæringsmeldingen peker på helsenæringen som en del av løsningen for å utvikle pasientens helsetjeneste. Det finnes i dag et bredt tilbud av helseapper og 

digitale verktøy på markedet som kan understøtte målene.

Innbyggere tar dette i økende grad i bruk, men det finnes ingen enkel måte å vite at appene er trygge å bruke. Helsepersonell initierer i økende grad tjenester 

som velferdsteknologi, men mangler mekanismer for å anbefale og ta i bruk frittstående helseapper til sine pasienter. Leverandører klarer ikke å skalere opp 

løsningene sine fordi helsetjenesten ikke er modne nok til å ta helseapper i bruk i stor skala.

Det ligger dermed et stort, ubenyttet potensial i bredden av helseapper som finnes på markedet i dag. Bedre tilrettelegging for gevinstrealisering og 

kvalitetssikring av helseapper kan være utløsende for å utnytte potensialet:

Helseapper kan i større grad vise til helseeffekt (og dataene er nyttige for helsepersonell, forskere og utvikling av KI)

Flere helsemyndigheter i andre land har innført løsninger på området, og det er flere initiativer på gang i Norden

Pandemien har understreket behovet for trygge og effektive digitale verktøy for å støtte/veilede/overvåke pasienter i eget hjem

Det treffer sårbare målgrupper spesielt godt, slik som barn og unge, psykisk syke og de med kronisk sykdom

Fordelen med apper er at de er tilgjengelige når som helst og hvor som helst. Mange har lang reisevei til relevante behandlingstilbud, og mange kvier seg 

dessuten for å oppsøke hjelp.

Det finnes allerede kapabiliteter nasjonalt og internasjonalt å bygge videre på, men de er fragmenterte og lite koordinert dag

En tilrettelegging for tryggere bruk av helseapper kan være en brobygger på eksisterende kapabiliteter som grunnlag for en åpen og rettferdig plattform, der man 

bringer de riktige interessentene sammen, finner gode løsninger og muliggjør innovasjon. På lengre sikt kan dette muliggjøre å få helseapper på resept, altså at 

helsepersonell kan forskrive apper til sine pasienter.
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Situasjonsbilde
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Digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor»:

Styrket samarbeid med privat sektor

Helsedirektoratets strategi «Digitalt førstevalg»:

Være en pådriver for utvikling av digitale tjenester i helsesektoren

Norsk Helsenetts «Strategi 2026» om helsenorge.no:

Videreutvikle felles digital plattform som bærebjelke for digitaliseringen

Nasjonal helse- og sykehusplan: 

Møte utfordringer i helsetjenesten ved å utnytte teknologimuligheter

Direktoratet for e-helses «Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022»:

Helsehjelp på nye måter gjennom innovasjon og digitalisering

«Helsenæringsmeldingen»:

Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Hva kan prosjekt Tryggere helseapper løse? Bred forankring i styrende dokumenter og planverk

Bygge en ramme, en plattform og en struktur som anerkjenner utvalgte

apper og verktøy som trygge, brukervennlige og nyttige

Bygge kjennskap i befolkningen til nye, digiale muligheter

Aksellerere implementeringen av digitale lærings- og mestringsverktøy 

som integrerte tilbud i helsetjenesten

Bidra til flere digitale verktøy for helseformål

Bidra til mer oversiktlige rammer og vilkår for utviklere og leverandører 

som gir dem kortere tid til markedet med nye løsninger

Bidra til at teknologiskiftet kan foregå mens vi venter på de store 

plattformene (Felles kommunal journal etc)

Bidra til raskere avkastning på store investeringer i helseteknologi 

(innovasjonsmidler)

Bidra til at den norske helsenæringen får et hjemmemarked og kan 

vokse internasjonalt
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En selvdeklareringsordning for helseapper ble utredet 

av helsemyndigheter i 2016, men ble aldri implementert 
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Bakgrunn og prosess Læringspunkter fra prosessen i 2016

Mange prinsipielle utfordringer

Forslaget førte med seg mange prinsipielle spørsmål 

spesielt rundt ansvarsområder. Det ga en kompleksitet 

som var vanskelig å forankre og løse.

Stort juridisk fokus

Det var stort fokus på definisjon av medisinsk utstyr og 

EØS-regelverket. Valgt konsept forutsatte en definisjon 

som flere var uenige i, og som dermed gikk imot forslaget.

Valgt konsept med liten mulighet for suksess

Mange mente at en slik tilnærming for selvdeklarering 

hadde potensiale, men at det muligens ville kreve en for 

stor rigg med store kostnader og mye byråkrati.

«Feil» timing 

Flere interessenter mente dette var for komplekst og 

prematurt. Det endte opp med at Direktoratet for e-helse 

valgte å avvente å se hvordan dette utviklet seg videre.

• Direktoratet for e-helse utarbeidet et høringsnotat om 

forslag til selvdeklarasjonsordning for helseapper i 2016 

• Bakgrunn for initiativet var opprinnelig oppdragsbrev fra 

28.05.2015 om bruk av mobilbaserte verktøy i helse- og 

omsorgstjenester

• Forslaget gikk ut på at leverandører deklarerer egne 

løsninger og at resultatet publiseres på helsenorge.no

• Målgruppen var privatpersoner, der pasientforeninger

kunne bidra til test- og brukeromtaler

• De utarbeidet også en liste med forslag til kvalitetskriter

Det er i økende grad støtte til at en slik ordning må komme på plass for evaluering  av rammeverk for helseapper – rimelig raskt
Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Avgrensninger og metode



Selvdeklarering

Brukervennlighet

Personvern

Datasikkerhet

Helsenytte

Tusen blomster
blomstre

Apper som “alle” 

bruker, men ikke en

del av prosjektet

Selvdeklarering med 
kontroll

Brukervennlighet

Personvern

Datasikkerhet

Helsenytte

Opplysninger er 

verifisert

Godkjent som
medisinsk utstyr

CE-merket

Inn i retningslinje?

Godkjent som
medisinsk utstyr

og “anskaffet”

CE-merket

Inn i retningslinje?

Knyttet til takst?

Data fra app til EPJ?

Lærings- og 

mestringsverktøy

for selvhjelp

Fri bruk Medisinsk utstyr for 

behandling



Metodisk tilnærming til arbeidet i prosjektet
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For å samle inn relevant innsikt har prosjektet brukt flere metoder. Her beskrives de viktigste – i hvilke sammenhenger de er brukt og 

hvilke resultater de har gitt.

Prosjektet har også hatt jevnlige møter med styringsgruppen for å orientere og forankre veivalg.

Prosjektet har en referansegruppe med ulike interessenter, inkludert både brukere og akademia.

Analyser av tidligere 

innsiktsarbeid

Workshops og 

undersøkelser

Intervjuer/møter Pilotering

• Spesielt brukt på 

brukerinnsiktsarbeid som er gjort 

for helsenorge og nasjonal 

ehelsestrategi og «Bare Du» 

satsningen. 

• Åpen møtearena med spesiell 

oppmerksomhet mot app-

utviklere

• Workshops om spesielle tema

• Undersøkt hvilke kriterier som 

gjør at helsepersonell trygt kan 

anbefale en app

• Møter med HSØ/SP, 

Helseplattformen og OUS C3 

(spesialisthelsetjenesten)

• KS’ fag- og brukerforum

• ORCHA

• Nordisk kontakt

• Pilot for fem apper jan-feb 2022

• Evalueringsrammeverket testet 

ut sammen med app-utviklerne

✓ Mye innsikt i 

apputviklernes

frustrasjoner og 

behov

✓ Hva helsepersonell 

legger vekt på

✓ Mye innsikt i 

innbyggernes 

holdning til digitale 

verktøy

✓ Kartlagt nasjonale og 

internasjonale drivere

✓ Innsikt i spesialist-

helsetjenestens

behov

✓ Innsikt i kom-

munenes behov

✓ Internasjonale

erfaringer

✓ Evaluerings-

rammeverket testet 

i praksis

✓ Tydeligere 

grensedragning 

mot medisinsk 

utstyr
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Omverdensanalyse



Relevante utviklingstrekk 
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Perspektivmeldingen: Personellmangel gir kapasitetsutfordringer 

– pasienter/befolkning må settes i stand til å løse mer på 

egenhånd, og vi må ta i bruk løsninger som gir hvert helsepersonell 

større "rekkevidde"

• Pandemien gir en forsmak på utfordringsbildet

• Distrikts-Norge har i 2021 store utfordringer med å rekruttere 

fastleger, sykepleiere og annet nøkkelpersonell

• Forventningene øker, og brukervennlige løsninger tilbys til de 

som kan betale selv

• Private tilbud øker i storbyregionene – forsterker gapet mellom 

by og land

Demografisk utvikling:

• Flere lever lenger – og lenger med kronisk sykdom

• Sentralisering gjør det vanskeligere å levere helhetlige tjenester 

nær folk i distriktsområder

Nasjonal helse- og sykehusplan:

• Helse Sørøst og Helse midt: kapasitetsutfordringer må løses med 

bedre primær- og sekundærforebygging og tilrettelegging for 

mestring og egenomsorg

Innovasjon pågår!

• Det satset betydelig på digital innovasjon i norske 

teknologivirksomheter og start-ups

• Det pågår digital innovasjon i stor skala ved norske fag- og 

behandlingsmiljø - spesielt innenfor psykisk helse, læring og 

mestring og rehabilitering.

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Det er mange ulike behov blant brukerne og aktørene 
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Helsepersonell skal anbefale apper, og omfatter 

alt fra helsesykepleiere til spesialister. Det er en 

manglende samordning av helsetjenesten når det 

gjelder å ta i bruk nye digitale verktøy. Det 

kompliserte sikkerhet- og personvernshensyn, og 

manglende konsensus om kravene til evidens. 

App-utviklere ønsker å tilby nye og/eller oppdaterte 

helseapper til innbyggere som tilfredsstiller alle krav 

og er trygge for innbygger å bruke. App-leverandører

har vanskeligheter med å bredde ut sine løsninger, 

og opplever at det er veldig mange ulike krav og

standarder å forholde seg til. 

Helsevirksomheter som kommuner, helseforetak 

og myndigheter som skal anskaffe apper

mangler i dag et standardisert rammeverk for å 

vurdere appene. Demografiske endringer og 

press på offentlige tjenester setter krav til 

omstilling i helse- og omsorgssektoren.

Forskere vil gjerne gjennomføre flere effektstudier 

ved bruk av helseapper. De ønsker et tettere 

samarbeid mellom myndigheter, app-leverandører 

og forskningsmiljøer som kan gi gevinster for alle 

parter, og tilslutt bidra til økt klinisk kvalitet i 

appene som tilbys til innbyggere.

Myndigheter ønsker å utnytte potensialet i et økende 

antall digitale hjelpeverktøy. Med en aldrende 

befolkning som setter høyere krav og har økt behov 

for helsehjelp er det behov for en omstilling, og ny 

teknologi må tas i bruk smart for å opprettholde 

dagens høye standard i helse- og omsorgstjenesten.

Både pasienter og pårørende, og friske som vil 

forebygge er sentrale brukere. Innbyggere har 

økte forventninger til en sammenhengende helse-

tjeneste, inkl brukervennlige digitale løsninger. Det 

er høy digital komptanse i befolkningen, men ikke-

digitale brukere risikerer utenforskap.

Innbygger Helse-

virksomhet

Forsker

Myndighet

Helsepersonell

App-leverandør 

I kapitlet om Brukerinnsikt og brukermedvirkning vil vi gå nærmere inn på særlig innbyggers, helsepersonell og app-leverandørs utfordringer, behov og muligheter. 

Myndigheters behov og utfordringer vil bli beskrevet her i dette kapitelet. 

Mulighetsrommet for å utnytte nye og eksisterende digitale løsninger er stort. Samtidig stiller omgivelsene krav til effektivitet og 

samarbeid i sektoren.
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Pandemien har understreket behovet for smidige prosesser 

for å utvikle trygge og effektive helseverktøy
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Nå er «alle» fastleger digitale

28%

96%

*Tall fra henholdsvis Nasjonalt senter for e-helse, helsenorge.no og dagensmedisin

Før Norge ble koronastengt kunne folk 

kommunisere digitalt med 1 400 av Norges 5 000 

fastleger. I dag tilbyr hele 4 800 fastleger digitale 

tjenester.

Helsenorge.no mer populær

Fra februar til mars økte antall besøk på 

helsenorge.no fra rett under 4 millioner til over 10 

millioner, en nesten 160% økning. Videre har det 

vært en stabil økning etter sommeren.

Eksplosjon i videokonsultasjoner

Antallet e-konsultasjoner økte fra 15 000 til 

130 000 i uke 13 ifølge en oversikt fra Direktoratet 

for e-helse. Det er nesten 8 ganger så mye på 

kort tid. Antallet har holdt seg høyt siden.
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Høie nevnte også i sin sykehustale målet om 

15% digitale konsultasjoner i sykehus.

Pandemien har for alvor satt i gang digitaliseringen av helsesektoren og skaper et momentum for videre utvikling og digitalisering. Den har understreket 

behovet for å utvikle digitale helseverktøy raskt og smidig. Pasienter og helse-personell har endret vaner, og tar i bruk digitale løsninger mer enn noen gang 

tidligere. Flere kommuner har fulgt pasienter med Covid-19 ved bruk av digital hjemmeoppfølging, og ser at via digitale tjenester kan helsepersonell fungere på 

tvers av siloene. Hvordan kan man sikre at nye arbeidsprosesser for rask utvikling og digitalisering faktisk endres over tid og ikke kun under en 

pandemi?

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN

https://forskning.no/fastlegen-helsetjenester-nasjonalt-senter-for-e-helse-forskning/effekt-av-korona-fastlegen-gar-digitalt/1690965
https://helsenorgelab.no/data/bruksstatistikk-helsenorgeno/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/27/fortsetter-digitaliserings-revolusjonen-etter-covid-19/


Tall fra helseappmarkedet* understøtter at det finnes et 

ubenyttet potensial
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*Tall fra ORCHA og figur fra Grandviewresearch

75%

35%

Få helseapper er i dag trygge nok Markedet er i sterk vekst

I dag overlates brukere til å søke, finne og laste ned 

helseapper i åpne stores som Apples AppStore eller Google 

Play, med ingenting annet enn «peer-to-peer»-anmeldelser 

som veiledning. Tall fra ORCHA* viser at bare ca. 15% av alle 

helseapper ville oppfylt minimumskravene til sikkerhet, noe 

som betyr at brukere er utsatt for betydelige risiko for å laste 

ned ineffektive eller potensielt skadelige apper. 

Helseappmarkedet er i sterk vekst. Figuren under viser 

estimert markedsvekst i USA frem mot 2026. En lignende 

trend kan forventes globalt. 

Dagens utfordringer for innbyggere, helsepersonell, 

leverandører og helsemyndigheter kan dermed tenkes å 

eskalere, dersom man fortsetter som i dag. 

327k

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN

Over 327 000 mHealth apper kan lastes ned i dag på det 

internasjonale markedet (ORCHA).

75% av lege- og legevaktbesøk kunne trygt blitt håndtert 

over video eller over telefonen (Healthcare Business & 

Technology).

En undersøkelse fra Accenture fant at 35% bruker 

mobiltelefonen eller nettbrettet for å håndtere egen helse 

(NB – undersøkelsen ble gjort før COVID-19).

https://www.orcha.co.uk/the-challenge/
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/mhealth-app-market


Internasjonale erfaringer



Metodisk tilnærming til innsamling av erfaringer
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For å samle inn relevant innsikt har prosjektet gjort bruk av skrivebordsundersøkelser og møter med relevante aktører.

Prosjektet har deltatt på flere møter for å få erfaring med 

hvordan andre land i Europa og Norden har tatt i bruk 

helseapper som et virkemiddel i ytelsen av den offentlige 

helsetjenesten.

Prosjektet har deltatt på følgende møteplasser:

- Round table on digital health applications frameworks 

for the Nordics, arrangert av EiT Health Scandinavia

- Workshop prior to the EU DiGA Conference in Berlin, 

arrangert av Health Innovation Hub DE

- Dialogmøte med ORCHA UK

- Dialogmøte med NHS UK

Møter

Skrivebordsundersøkelsene ble utført med formål om å 

besvare følgende spørsmål: Hva har andre land gjort 

og hva kan vi lære av dem? I dette henseende ble det 

innhentet informasjon fra nettsider til myndigheter i 

andre land som har erfaringer på dette området, 

inkludert Bundesministerium für Gesundheit i Tyskland, 

Federal Ministry of Health i England, Ministry of Health, 

Welfare and Sport i Nederland, samt en rekke andre

relevante nettsteder for myndighetene og deres

tredjeparter.

Skrivebordsundersøkelse

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN
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Oversikt over Europeiske land som arbeider 

med helse-app initiativer

Vi ser økt fokus på kvalitetssikring av helseapper i flere 

land, der helsemyndigheter i stor grad har et ansvar i 

utarbeidelse av løsningene, ofte i samarbeid med 

næringslivet.  

Videre ser vi at:

• Det finnes over 45+ evaluerings-rammeverk for 

helseapper i dag. 

• I Norden er det så langt kun Danmark som har en 

etablert løsning. Det er flere initiativer på gang, blant 

annet et nordisk initiativ kalt N!P – Nordic 

Interoperability Project, som beskrives nærmere 

senere i dette dokumentet.

• Harvard Business Review tror Tysklands tilnærming 

er en god modell å følge for andre land som ønsker å 

drive digital innovasjon i helsesektoren.

• UKs tilnærming er godt utprøvd, har kommet lengst 

og UK har en helsestruktur som ligner Norges.

Oppsummert

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Erfaringer fra UK
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UK har hatt et evalueringsrammeverk med tilhørende appbibliotek 

siden 2013, men mye har vært endret og utbedret underveis. Blant 

annet har evalueringsrammeverket blitt forenklet og antall krav 

redusert fra 240 til ca 60 (DTAC) som ble lansert i 2021. NHS har 

inngått et partnerskap med ORCHA, en uavhengig virksomhet som i 

dag er den største innenfor sitt område innen analyse, evaluering, og 

overvåking av app markedet for helse. NHS har nylig fjernet sitt app 

library fordi det har væt utfordrende å holde anbefalinger oppdatert da 

publisering har vært adskilt fra selve evalueringsprosessen. NHS og 

ORCHA jobber sammen om en ny etablering av publisering av apper 

til innbyggerne. Helsepersonell har oversikt over godkjente apper 

gjennom ORCHA plattformen og kan skrive ut apper på resept her. 

ORCHA jobber med kontinuerlig re-evaluering ved hver nye versjon av 

en app og overvåker og analyserer proaktivt også de til enhver tid 

mest brukte helse appene i markedet.

Største barrierer identifisert for å øke bruken av helseapper: 1) tillit, 2) 

bevisstgjøring, 3) tilgjengelighet, 4) styring

Eier: NHS Digital

Eiertype: Statlig institusjon / statlig drevet organisasjon

Etablert: 2017 (ny modell lansert i 2021)

UK har hatt et evalueringsrammeverk med tilhørende 

appbibliotek siden 2013, og endret mye underveis. NHSX 

jobber nå med å pilotere en ny versjon av sitt 

evalueringsrammeverk (DTAC) som skal lanseres i januar. 

Samarbeider med ORCHA, en tredjeparts 

appevalueringsleverandør.

Hvordan ser løsningen ut?
Det tidligere App library har blitt stengt ned og man jobber nå med å få på 

plass nye løsninger der prosessen for vurderingen av appene og 

publiseringen av disse er mer koordinert.

Bildene over viser hvordan en løsning for helsepersonell og innbygger kan 

se ut. 

Hvilke app-typer er tillatt?
Det er ikke et krav i løsningen fra UK at appene er CE-merket.

NHS Apps Library



DTAC evaluering i UK
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«Rapid assessment» kan 

gjennomføres på noen timer

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Erfaringer fra Tyskland
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UK har hatt et evalueringsrammeverk med tilhørende 

appbibliotek siden 2013, og endret mye underveis. NHSX 

jobber nå med å pilotere en ny versjon av sitt 

evalueringsrammeverk (DTAC) som skal lanseres i januar. 

Samarbeider med ORCHA, en tredjeparts 

appevalueringsleverandør.

DiGA

Hvordan ser løsningen ut?
De første DiGAene ble godkjent for bruk i oktober 2020, og nå er totalt 24 

godkjent (per 29. nov 2021). Så langt er det sendt inn 106 søknader, 

hvorav seks ble avvist og 52 trukket tilbake. For øyeblikket er 24 apper 

under evaluering. De godkjente DiGAene dekker en rekke medisinske 

områder, inkludert: kreft (2); kardiovaskulært system (1); ører (1); 

hormoner og metabolisme (3); muskler og bein og ledd (3); nervesystemet 

(3) og psykisk (11). 

Brukere kan søke i registeret og klikke videre for å lese mer om appen. 

Det er også informasjon om hvilke OS som støttes og om det er 

tilleggskostnader i appen. Helsepersonell kan klikke videre og lese mer om 

appen og evalueringen.

Hvilke app-typer er tillatt?
Godkjenningen av appene gjøres av «Federal Institute for Drugs and 

Medical Equipment» og er basert på en vurdering av kriterier som er 

definert i en åpent tilgjengelig DiGA-guide. I hovedsak vurderes 

applikasjoner etter kriterier tilknyttet områder som datavern og -sikkerhet, 

interoperabilitet, robusthet, brukervennlighet, kvalitet i tjenesten og 

pasientsikkerhet.

Det er et krav i den tyske løsningen at appene er CE-merket i klasse I eller 

IIa.

DiGA-prosessen er rigget som en «fast-track»-prosess der det skal 

kunne ta maksimalt tre måneder å få et produkt vurdert og godkjent 

for publisering i DiGA-katalogen. For å få en endelig godkjenning 

må leverandøren også vise til at det er gjennomført studier som 

viser at løsningen faktisk fungerer etter hensikten og gir et bedre 

tilbud enn andre tilgjengelige produkter. Dersom en slik 

dokumentasjon ikke foreligger, men løsningen tilfredsstiller alle 

andre krav, kan det gis en midlertidig godkjenning på 12 måneder. I 

denne perioden forventes det at det utarbeides en plan for - og 

gjennomføres - studier som viser løsningens effekt.

En DiGA er:

- CE-sertifisert som medisinsk lavrisikoutstyr

- Evaluert og godkjent av BfArM som DiGA

- foreskrevet av legen din

- kan refunderes direkte fra ditt helseforsikringsselskap

Største barrierer identifisert for DiGA leverandører: 1) Integrasjon 

med forsikringsselskapene, 2) Krav til bruk av lokal datalagring, 3) 

Interoperabilitet og bruken av FHIR profiler, 4) Kompetanse om 

datasikkerhet, 5) UI/UX tilpasning for grupper med lav digital 

kompetanse

Eier: Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM)

Eiertype: Uavhengig føderal høyere myndighet innenfor porteføljen 

til det føderale helsedepartementet

Etableringsår: 2020



DiGA Fast -Track prosess
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Formålet med GGD AppStore er å gi en forståelig og transparent 

oversikt over relevante og pålitelige helseapper og nettsteder.

Prosessen for å evaluere apper er 3-delt;

1. Apputvikler registrerer informasjon av appen hos GGD AppStore

for en første vurdering/siling

2. Appen vurderes opp mot en rekke inkluderingskriterier

3. Appen evalueres deretter opp mot kriterier innenfor disse 

områdene:

A. Brukervennlighet

B. Pålitelighet

C. Personvern og sikkerhet

D. Begrunnelse og Adferdspåvirkning - Påvirker appen 

adferd?

Eier: GGD-GHOR Netherlands

Eiertype: Statlig institusjon / statlig drevet organisasjon

Etableringsår: 2016

UK har hatt et evalueringsrammeverk med tilhørende 

appbibliotek siden 2013, og endret mye underveis. NHSX 

jobber nå med å pilotere en ny versjon av sitt 

evalueringsrammeverk (DTAC) som skal lanseres i januar. 

Samarbeider med ORCHA, en tredjeparts 

appevalueringsleverandør.

GGD AppStore

Hvordan ser løsningen ut?
I GGD AppStore er appene inndelt i 

seks kategorier etter hva de kan hjelpe 

pasienten med. Videre er appene 

rangert med stjerner og gitt en rekke

Hvilke app-typer er tillatt?
For å bli publisert på GGD AppStore må appene gjennom en nøye, 

uavhengig og transparent vurdering av eksperter fra GGD.

Det er ikke et krav i den nederlandske løsningen at appene er CE-merket.

vurderinger på ulike kriterier. Som bruker har man mulighet til å laste ned en 

pdf som viser hva leverandøren har svart på evalueringsspørsmålene som 

avgjør om appen blir godkjent til å publiseres i appbiblioteket.

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN
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mHealthBelgium er den belgiske plattformen for mobilapper som er 

CE-merket som medisinsk utstyr. Denne unike plattformen 

sentraliserer all relevant og nødvendig informasjon om mobilapper 

for pasienter, helsepersonell og helseinstitusjoner på tre språk 

(nederlandsk, fransk og engelsk). Informasjonen er knyttet til CE-

merking, databeskyttelse, kommunikasjonssikkerhet, 

interoperabilitet med andre IT-systemer og måten appen er 

finansiert på. 

mHealthBelgium består av en valideringspyramide med tre nivåer. 

En app kommer alltid inn på det lavere nivået, M1, og kan klatre i 

hierarki via M2 til toppnivået, M3.

Eier: beMedTech og Agoria. Utover plattformen er selve

rammeverket et felles initiativ mellom den belgiske føderale

regjeringen og teknologiindustrien.

Eiertype: Plattformledelse: ideell ikke-statlig institusjon

Rammeeierskap: Felles initiativ (statsinstitusjon + industri)

Etableringsår: 2018 (mhealth-hub, 2021).

UK har hatt et evalueringsrammeverk med tilhørende 

appbibliotek siden 2013, og endret mye underveis. NHSX 

jobber nå med å pilotere en ny versjon av sitt 

evalueringsrammeverk (DTAC) som skal lanseres i januar. 

Samarbeider med ORCHA, en tredjeparts 

appevalueringsleverandør.

mHealthBelgium

Hvordan ser løsningen ut?
I mHealthBelgium er appene 

kategorisert etter mHealth

pyramiden. Pyramiden består av 

level 1 (jeg er CE sertifisert

Hvilke app-typer er tillatt?
Det er et krav i den belgiske løsningen at appene er CE-merket.

medisinsk utstyr), 2 (jeg er trygt tilkoblet) og 3 (jeg viser 

samfunnsøkonomisk nytte og får refusjon av RIZIV). Brukere kan filtrere 

på pyramidenivå, språk, bruker, funksjon og diagnose. For hver app er det 

mulig å lese om appen og i tilfeller hvor appen er CE sertifisert kan man 

laste ned dokumentasjon på dette.
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Gordisk – Godkjenningsordning for helseapplikasjoner

• Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har sammen med DNV-GL høsten 2020 gjort 

et forprosjekt der målet er å lage en godkjenningsordning for helseapplikasjoner i 

Norge.

• NSCC er et klyngeprosjekt med over 200 medlemmer og representerer flertallet av 

bedrifter innen helsemarkedet i Norge.

• Forprosjektet ble tildelt midler fra Innovasjon Norge. 

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN

N!P – Nordic Interoperability Project

• Et prosjekt via Nordic Innovation og Nordisk ministerråd som startet høsten 2018.

• Ønsker å utvikle og etablere en felles Nordisk akkrediteringsmodell for helseapper.

• De har utarbeidet et førsteutkast utarbeidet gjennom workshops med ulike 

representanter fra det nordiske «helse-økosystemet», som baserer seg på 

internasjonale erfaringer, standarder og krav. 

• Videre i 2021 ønsker de å få nasjonal innspill på utkastet.



Hva kan vi lære av initiativene?
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TILRETTELEGG FOR INNOVASJON
Å lage en evalueringsprosess som krever mye av 

leverandørene kan gå utover små gründere og innovasjons-

driven. Dette må balanseres ut gjennom å ha enkle kriterier 

for validering, god prosess-støtte, og gode veiledninger slik at 

terskelen er lav.

HA EN ÅPEN PROSESS
Ha en så åpen prosess som mulig. Dette gir gode 

samarbeidsmuligheter med både næringslivet og helse-

personell. NHSX har strukturer på plass for å sikre dette, 

eksempelvis har de åpne Q&A-møter og veikart ute på nett.

BRUK DET SOM FINNES
Se til hva andre gjør og bygg videre på det som allerede 

eksisterer av rammeverk, standarder og plattformer. Bruk 

internasjonale standarder og krav så langt det er mulig. Lag 

færrest mulig lokale tilpasninger. Dette vil gjøre det enklere å 

eksportere helseteknologi og understøtte helsenæringen.

LEGG TIL RETTE FOR «FAST TRACK»
Utviklingen og innovasjonstakten på ehelse markedet er stor. 

Det er i dag over 365.000 helseapper på markedet, 5 millioner 

nedlastinger hver dag, og 250 nye apper lanseres daglig. Med 

en slik utvikling er det kritisk at godkjenningsprosesser er 

raske, smidige og under kontinuerlig forbedring, at evaluering 

og re-evaluering ikke hemmer bedriftene og at myndigheter 

på tvers av landegrenser kan dele informasjon om 

evalueringer slik at apper som allerede er godkjent i ett land 

kan gjennomgå en enklere prosess i neste land. Ha 

oppmerksomhet på skillet mellom apper som er medisinsk 

utstyr (CE-merket) og de som ikke er det.

SIKRE TILBAKEMELDINGER
NHSX har brukt tid på å sikre tilbakemeldinger og innspill fra 

et bredt spekter av interessenter: fra brukere, helsepersonell, 

leverandører, innad i NHS og andre helsemyndigheter for å få 

en best mulig prosess og rammeverk samt bred forankring.

FOKUSER PÅ BRUKERREISEN
NHSX er også i gang med å ha et større fokus på hvordan 

helseapper kan linkes til kliniske forløp og brukerreiser, og 

hvordan dette passer inn i anskaffelsesrammeverk og 

eventuelt skalering av nasjonale produkter.

BRYT NED BARRIERER
Gjør appene enkelt tilgjengelige for innbygger ved å lage 

gode søke- og filtreringsmuligheter. Sørg for monitorering og 

analyse av bruk, og vær tydelig på hvor innbygger kan søke 

hjelp. Bygg tillit blant innbyggere og helsepersonell.
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Brukergrupper

I dette kapitelet vil det være fokus på innsikt i behovene, utfordringene og mulighetene til innbyggere, helsepersonell og app-utviklere. 

Innsikten om innbyggere og helsepersonell er i stor grad hentet fra tidligere rapporter og dokumenter. Det er hentet inn mer innsikt om 

app-leverandører, da det ikke fantes mye relevant innsikt på dette fra før.

*Helsevirksomheter og forskere er i noen grad representert i innsikten, men her kan det være behov for mer innsikt. 

**Myndighetene er avsendere av denne rapporten, og myndigheters behov, utfordringer og muligheter er beskrevet i hovedsak i 

omverdensanalyse. 
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Innbyggere som 

pasienter og 

pårørende, og friske 

som vil forebygge

Helsepersonell 

som skal 

anbefale apper

App-utviklere som 

ønsker å tilby nye 

og/eller oppdaterte 

helseapper til 

innbyggere.

Helsevirksomheter* 

og kommuner som 

skal anskaffe apper

Forskere* som

gjennomføre 

effektstudier av

helseapper

Myndigheter** som 

skal godkjenne og 

regulere bruk av 

apper
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Metodisk tilnærming til innsiktsarbeid

30

Prosjektet har gjort en gjennomgang av tidligere arbeid, og hentet frem relevante behov, utfordringer og muligheter fra et bredt utvalg 

rapporter. I tillegg har prosjektet gjennomført samarbeidsmøter og en workshop med en brukergruppe for å få mer innsikt i denne 
spesifikke gruppen, samt et samarbeidsmøte med referansegruppen.

Prosjektet har fått tilgang til eksisterende rapporter og 

dokumenter der behov, utfordringer og muligheter fra ulike 

brukergrupper er presentert. Disse rapportene og dokumentene 

er produsert av Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett, 

Helsedirektoratet og Forbrukerrådet i forbindelse med andre 

prosjekter. Metodene brukt for å samle inn innsikten i disse 

kildene er alt fra intervjuer, fokusgrupper og spørreundersøkelser 

med et spredt utvalg informanter. Rapportene og dokumentene 

fra disse prosjektene er lest gjennom, og en oppsummering av 

relevante behov, utfordringer og muligheter er presentert i denne 

rapporten. 

Skrivebordsundersøkelse

Det ble avholdt et samarbeidsmøte med 

referansegruppen for å presentere og drøfte et utkast 

til evalueringsrammeverk før det ble besluttet av 

styringsgruppen 21. desember 2021. Målet med 

møtet var å forankre og få innspill fra viktige 

interessenter. Referansegruppen består av 

representanter fra ulike foreninger for helsepersonell, 

myndigheter(?) og brukerorganisasjoner, og gruppen 

skal samles igjen etter piloten er gjennomført.

Samarbeidsmøte med referansegruppe
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Åpen møtearena ble arrangert ukentlig fra oktober til desember 

med ulike temaer på agendaen, totalt ni møter. Målet var å ha en 

åpen arena, slik at alle som var interessert kunne komme med 

innspill på utfordringer, behov og muligheter knyttet til 

evalueringsrammeverket som skal piloteres i januar 2022. Ved å 

involvere aktørene tidlig, kan de være med å påvirke utviklingen 

evalueringsrammeverket. Møtene bestod gjerne av en kort 

presentasjon, med påfølgende oppgaver som ble diskutert i 

mindre grupper. Deltakerne besto i hovedsak av app-utviklere, 

forskere og andre kommersielle aktører i bransjen. 

Åpen møtearena

Det ble avholdt en tre timers workshop med 5 app-

leverandører innen helseapper. Målet vår å gå mer i 

dybden på utfordringer, behov og muligheter som 

har blitt avdekket gjennom åpen møtearena. 

Sammen ble det også diskutert en brukerreise sett 

fra app-leverandørens ståsted om systemet rundt et 

evalueringsrammeverk. 

Workshop 
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Kilder til innsikt
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Innspill fra referansegruppe: 3 timer samarbeidsmøte med 

referansegruppe i prosjektet
Åpen møtearena: 9 åpne møter med interessenter

Workshop med app-leverandør: 3 timer workshop med app-

startups og researchere.

Innsiktsarbeid utført høst 2021. Se appendiks for mer omfattende analyser og kilder. 

Dette prosjektet bygger videre på utfordringer, behov og muligheter som er avdekket gjennom 

tidligere innsiktsarbeid utført i andre initiativ. Se appendiks for mer omfattende gjennomgang og kilder.

DIS - Digitale innbyggertjenester – Spesialisthelsetjenesten Forbrukertrender 2018, del 1 – Digital helsehverdag

Kunnskapsgrunnlag – e-helsestrategi fra 2023 –

Del 1 Nåsituasjonsanalysen
Ungdomshelse i en digital verden – DIGI-UNG Innsiktsarbeid (del1)

Innsiktsgrunnlag for satsningen «Bare du» fra Helsedirektoratet
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Innbyggere kan være både pasienter med sine pårørende eller friske innbyggere som ønsker å forebygge. 
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Tillitsvekkende alternativ

Innbyggere har behov for at verktøyene 

presenteres samlet av en troverdig aktør slik at 

det kan skapes tillitt til at disse verktøyene er 

trygge å bruke.

Variert tilbud

Innbygger har ulike preferanser og motivasjon til å 

bruke digitale verktøy i ulike livsfaser og situasjoner. 

Utvalget må være bredt nok til å treffe alle ønskede 

målgrupper.

Positiv holdning til teknologi

Innbyggere er i stor grad positive til å ta i bruk ny 

helseteknologi, og har stor tillitt til det offentlige 

helsevesenet. 

Tidlig intervensjon

Mer tilgjengelige verktøy kan gjøre det enklere å 

håndtere utfordringer tidligere, som kan redusere 

risikoen for at kritiske situasjoner oppstår, særlig innen 

psykisk helse. 

Øke kompetanse

Spesielt unge (under 20) setter pris på et 

selvhjelpsperpektiv som gir dem økt kompetanse til 

å håndtere de utfordringene de står i selv. 

Tilgjengelighet

Det er behov for tilgjengelige, kvalitetssikrede verktøy 

som er et supplement til helsetjenesten og kan brukes 

uavhengig av åpningstider og når behovet oppstår

Behov og utfordringer Muligheter

Innbyggere

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Helsepersonell kan være alt fra helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, fastleger, psykologer, fysioterapeuter eller 
spesialister som skal anbefale apper til pasienter. 
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System for arbeidsrutiner

Det er behov for et system rundt innføringen av 

nye arbeidsrutiner som følge av økt tilgang til 

digitale verktøy for innbygger, slik at 

helsepersonell får tatt i bruk dette på en god måte. 

Kvalitetssikret informasjon

Det er behov for å kunne vise til kilder for 

kvalitetssikret informasjon til innbygger for å hindre at 

feilinformasjon blir spredt. 

Enklere å ta opp forebygging

Digitale verktøy kan senke terskelen og gjøre det 

enklere for flere i helse-tjenestene å snakke om 

levevaner med sine pasienter, uten at det nødvendigvis

fører til økt arbeidsbelastning. 

Økt utbytte av konsultasjoner

Helsepersonell kan anbefale verktøy til bruk hjemme, 

som kan gi økt utbytte og kvalitet av konsultasjoner. 

Innbygger kan få en riktigere forståelse av sin situasjon 

og redusere risikoen for ureelle forventninger i møtet 

med helsevesenet. 

Relevante kanaler

Digitale verktøy og tjenester er effektive kanaler for å 

nå ut til ungdom tidlig og fange opp utfordringer før 

det eskalerer. Ved å kvalitetssikre verktøyene kan 

helsepersonell enkelt ta dette i bruk i 

større grad enn i dag. 

Tydelige ansvarsforhold

Helsepersonell har behov for trygghet i at de anbefaler 

verktøy som sikre for pasienten å bruke, for å ivareta 

sitt ansvar som behandler. Det er behov for en tydelig 

plassering av ansvar.

Behov og utfordringer Muligheter

Helsepersonell
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App-utviklere som ønsker å tilby nye og/eller oppdaterte helseapper til innbyggere.
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Tydelig klassifisering

Behov for en tydelig definisjon og klassifisering av 

helseapper, og hvilke kriterier som gjelder for hva. 

Det er også behov for tydelige krav til når appene

eventuelt må klassifiseres på nytt.

Veiledning og forutsigbarhet

Det er behov for enkel og forståelig veiledning samlet 

på et sted, slik at det skapes forutsigbarhet og en 

transparent prosess og tidslinje. 

Samordnet myndighetsrolle

Ved å samordne myndighetsorganer som har en rolle 

ved innføring av ny helseteknologi, er det mulig å gi 

leverandørene mer komplett oversikt tidlig, legge til 

rette for kompetanse-deling på tvers, og koble på 

miljøer som kan realisere kliniske effektstudier.

Samlet kilde til informasjon

Et samlet sted for alle aktuelle regelverk og krav som 

gir full oversikt, med interaktivt innhold som kan 

justeres/filtreres ved individuelle brukergruppes behov. 

Informasjonen må være enkelt tilgjengelig, med 

automatiserte prosesser der det gir verdi. 

Nye teknologiske muligheter

Teknologien som brukes i appene er i konstant 

utvikling, som gir muligheter for nye løsninger hele 

tiden. Blant annet vil skyløsninger vil være en viktig 

tredjepart i fremtiden.

Standardisering

Det er behov for et standardisert, harmonisert 

rammeverk som er i tråd med Norden og Europas 

standarder, som ISO, GDPR og MDR. 

Behov og utfordringer Muligheter

App-utviklere
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Brukerreise sett fra app-leverandørens ståsted
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Brukerreise sett fra app-leverandørens ståsted

Helsedirektoratet



Helsevirksomheter som skal anskaffe apper, som kommuner, helseforetak eller myndigheter. 
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ROS og DPIA er krevende

Personvern og datasikkerhet er helt nødvendig for 

virksomhetene å forholde seg til. ROS, DPIA og 

andre krav kan være en utfordring å sette seg inn i 

for virksomheter som ikke har de nødvendige 

ressursene.

Integrasjonsbehov

For å øke verdien ved bruk av digitale verktøy 

ytterligere hos virksomhetene, vil det etter hvert være 

behov for å sikre at data kan flyte mellom app og 

helseaktørenes EPJ. 

Samordnet anskaffelse

Et felles evalueringsrammeverk kan gi grunnlag for 

samordnede anskaffelser. Kommuner og 

helsevirksomheter kan lære av hverandre og det en får 

til, slik at det kan gjenbrukes av andre. 

Trygghet

Hvis en app ligger på verktøyformidleren hos NHN –

basert på en tillitsmodell som har kontrollsystemer bak  

– senker det terskelen for klinikerne mht. å ta i bruk en 

app. 

Nye teknologiske muligheter for integrasjoner 

Åpner for trygg integrasjon og dataflyt mellom app

og EPJ. Gjør teknologi til en tidsdsbesparende, 

naturlig og integrert del av helse- og 

omsorgstjenestene.

Standardiserte kriterier

De som skal anskaffe er i dag fristilt til å stille egne 

kriterier når de skal anskaffe apper. Et harmonisert 

rammeverk ville gjort det enklere.

Behov og utfordringer Muligheter

Helsevirksomheter
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Forskere som kan gjennomføre effektstudier for å vise klinisk verdi ved bruk av helseapper. 
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Økt nytteverdi

Det er potensiale for å forske på digitale vertøy som

har behov for å dokumenter klinisk-effekt, og dermed

sikre at forskningen kan gi nyttteverdi for fler, bade 

app-leverandører, helseforetak og myndigheter. 

Bidra til økt kvalitet

Forskning kan bidra til å sikre økt kvalitet med tanke på

klinisk verdi i helseverktøy, slik at det blir et bredere

utvalg sikre verktøy tilgjenngelig for innbygger. 

Tettere samarbeid

Forskingsmiløjene har behov for tettere sammarbeid

med app-leverandører og myndigheter for å få

gjennomført forskning på aktuelle og relevante digitale

verktøy. 

Behov og utfordringer Muligheter

Forskere
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Evalueringsrammeverk for 
lærings- og mestringsapper



Metodisk tilnærming til utvikling av 

evalueringsrammeverk

De 47 kravene som er utarbeidet for områdene helsenytte, brukervennlighet, personvern og informasjonssikkerhet er beskrevet 

på de kommende sidene. I tillegg beskrives hvordan kriteriene er utarbeidet og hvordan de skal benyttes i piloteringen.

Som en del av å forstå risiko for apper som utarbeides av innovative miljøer, preget av hyppige endringer i et komplekst 

leverandørbilde benytter Tryggere Helseapper en metode som tar høyde for både å håndtere usikkerhet som en integrert del 

av prosessene for både å identifisere og behandle risiko. Metoden er basert på NHNs risiko- metodikk og plattform, og er 

utviklet av det samme kompetanse miljøet som ble benyttet til å forvalte risiko til Helsenorges økosystem.

Rammeverket muliggjør å kontinuerlig forstå risiko på en måte som er både tilrettelagt for både ledere og beslutningstakere til 

verdi- og leverandørkjeder. Dette etableres ved at evalueringskriterier utarbeides for forskjellige risikodomener. Eksempler på 

domener er helsenytte, sikkerhet, personvern og brukervennlighet. 

De tilknyttede kriteriene blir utarbeides basert på Kravbanken til Helsenorge, dette er et datastruktur med sammensetning fra 

standardiseringsmiljøene og som benyttes til å lage spørreskjemaer til leverandørene eller intervjuguider. Basert på 

tilbakemeldinger fra leverandørene presenteres risikobilde i et dashbord hvor risikobehandling utføres og regner ut et 

kvalitetsstempel som kan synliggjøres i verktøykatalogen til Helsenorge
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Utarbeidelsen av helsenytteevalueringskriteriene

Hvordan vurderer vi evidens og effekt?
• Health technology assessment (HTA) ligger til grunn – men flere miljøer utvikler tilpassede løsninger for digitale tjenester – også i Norge (C3, Nye metoder, m fl)

• Gullstandarden (RCT-er) gjelder også for digitale tjenester – men for mange tjenester må og bør et svakere evidensgrunnlag aksepteres

• Ingen etablert internasjonal standard for å vurdere evidens, potensial eller nytte ved digitale tjenester.
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Referansegruppe med 

helsepersonell
Krav fra andre land Internasjonale standarder

Det er utviklet et sett med 

evalueringskriterier basert på standarder 

og kilder fra ISO82304-2, Orcha og 

Medical Device Review. 

I et arbeidsmøte med helsepersonell ble 

krav fra ulike standarder, lovverk og 

tilsvarende rammeverk fra andre land 

vurdert. Gjennom dette møtet ble 

kravene rangert og gitt innspill på, som 

ble tatt med inn i siste fase av 

utarbeidelsen av kravene. 

Det er gjort en systematisk gjennomgang av 

kravene som landene med eksisterende 

helseapp-prosesser benytter. Disse landene 

er: Belgia, Tyskland, England (NHS) og 

Nederland. 

Gjennom møter med Nordic Interoperability

Project er det gjort dypdykk i hvordan de 

andre landene i Norden jobber med 

tilsvarende prosjekter.

Gjennom møter med Nice, Orcha og NHS 

er det gjort dypdykk i Englands prosess. 
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Undersøkelse av kriterier for helsenytte

Nettbasert spørreundersøkelse utført av MedLytic blant helsepersonell i perioden 6. -13. desember 2021. Formålet 

med undersøkelsen var å kartlegge hvilke kriterier for helsenytte som er viktig for at helsepersonell skal anbefale en 

helserelatert app til en pasient. Totalt besvarte 267 respondenter, hvorav 173 leverte fulle besvarelser. 61 % av de 

som deltok hadde en eller flere ganger anbefalt en helserelatert app til en pasient.
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Opplevd nytte for bruker

• Brukerne av appen gir appen høy score.

• Utvikleren av appen har relevante sertifiseringer.

• Pasienter/brukere av appen har bistått utviklingen av appen.

• Myndigheter/offentlige institusjoner har tatt i bruk appen.

• Appen ber brukerne kontinuerlig om å dokumentere helsenytte/atferdsendringer.

Involvering av helsepersonell

• Helsepersonell med relevant kompetanse har vært inkludert i utviklingen av innholdet i appen.

• Tilsvarende skandinavisk/nordisk* app er godkjent av deres respektive helsemyndighet/lignende institusjon.

• Det eksisterer uttalelser fra flere uavhengige leger/medisinsk personell med positiv evaluering av appen.

• Det eksisterer uttalelser fra medisinske interessegrupper med positiv evaluering av appen.

Forskningsmessig evaluering av metode og design

• Det er gjennomført og dokumentert risikovurderinger av hvilke ulemper/farer bruk av appen kan ha for 

pasienten.

• Det er bevis i appen på at utvikleren har kvalitetssikret innholdet med pålitelige medisinske kilder.

• Det er tydelig beskrevet og dokumentert hva slags helsenytte appen har.

• Det foreligger en plan for å dokumentere helsenytte studier som understøtter helsenytten av appen.

• Det eksisterer dokumentasjon i form av RCT-studier som understøtter helsenytten av appen.

Helsenytte

Evalueringskravene for måling av helsenytte
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Prinsippet om proporsjonalitet og iterativ utvikling

Appen «Brush» 
Funksjon: spiller musikk i ett minutt. 

Hensikt: få førskolebarn til å pusse tilstrekkelig lenge

Krav: ingen innlogging + ingen helsedata

Risiko: svært lav

Hjerterytmeovervåkning i Apple Watch
Hensikt: forutse hjerteinfarkt/stans og varsle 113

Krav: innlogging + sender og logger helseopplysninger

Risiko: svært høy, feil kan medføre skade/død eller skjev ressursbruk

Digitale tjenester spenner over et vidt spekter, og tjenester I hver sin ende av skalen vil kreve svært ulik grad av evidens og sikkerhetsnivå. De enkleste verktøyene

leverer informasjon, kanskje på en mer pedagogisk og engasjerende måte, og logger verken personsensitiv informasjon eller helseopplysninger. De mest avanserte

logger og sender helseopplysninger – og feil og mangler får alvorlige helsekonsekvenser.

• Graden av risiko må styre hvilke krav som stilles til sikkerhet, personvern og evidens

Digital teknologi utvikles etter såkalt iterative metode. En tjeneste vil typisk testes, lanseres, justeres, videreutvikles og modnes over tid. Et umodent product/tjeneste I 

tidlig fase vil I mindre grad være I stand til å levere I hht strenge evidenskrav. Evidens bygges over tid, og noen tjenester vil levere verdi og nytte før de kan levere 

solid og tistrekkelig dokumentasjon.

• Kravene som stilles må være dynamiske og treffe tjenestens modenhet. Større modenhet møtes med strengere krav tiul evidens.

• Ved en viss modenhet vil digitale tjenester være I stand til å levere evidens etter same standard som mer tradisjonelle tjenester ageable and predictable level.

Proporsjonalitet

Iterativ utvikling

E
k

s
e
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Beskrivelse av bruken av evalueringsrammeverket

For å evaluere helsenytte til appen må leverandøren gjennom denne prosessen med selvevaluering og sjekk av en 

ekstern faggruppe. 
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4. Vurdere helsenytte

En faggruppe med relevant kompetanse tar i 

mot svarene og de identifiserte helsenytten og 

tiltakene og gjør en faglig vurdering i tillegg til å 

kunne stille spørsmål til leverandør.

3. Vurdere tiltak

Ut fra vurdert helsenytte vil man 

kunne kalkulere ut tiltak for bedring. 

1. Beskrive og evaluere app

Leverandør gjør selvevaluering av appen

ved å gå gjennom evalueringskriteriene. 

2. Identifisere helsenytte

Svarene på evalueringskriteriene bidrar til å 

identifisere helsenytte. 
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Beskrivelse av evalueringsrammeverket for 

brukervennlighet, personvern og informasjonssikkerhet

• Kravene er nøye gjennomgått og utarbeidet med bakgrunn fra internasjonale standarder og tilsvarende rammeverk, samt vurderinger fra faggrupper og 

interessenter. Hvert krav kan spores til sin opprinnelige standard og er godt referert i underlaget til sin opprinnelse.

• Hvert av områdene inneholder krav som baserer seg på anerkjente rammeverk, standarder og lovverk som er justert for å være innovasjonsvennlig og 

tilpasset norske forhold i tillegg til at de er sjekket opp mot tilsvarende kriterier for helseapper i andre land i Europa, eksempelvis Belgia, 

Tyskland, England (NHS) og Nederland.
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Brukervennlighet Informasjonssikkerhet Personvern

Det er utarbeidet 3 krav innenfor 

brukervennlighet og universell utforming for å 

kunne tilby tryggere helseapper til hele 

befolkningen.

Utvalg av kravliste er under utforming og vil 

baseres på kjente standarder, eksempelvis 

WCAG kompatible krav,

ISO/TS 82304-2:2021 og Forskrift om universell 

utforming.

Det er utarbeidet 7 krav på personvern for å 

sikre at appene som skal gjennom pilotering har 

et godt og sikkert nok grunnlag.

Kravene er basert på beste praksis i henhold til 

personvernforordningen (GDPR).

I tillegg er det lagt ved lenker til maler og 

forklaringer fra Datatilsynet, e-helse og fra 

European Data Protection Board.

10 krav basert på ISO/TS 82304-2:2021 og

ISO 27001, sjekket opp mot norske standarder

som Norm for informasjonssikkerhet og

personvern i helse- og omsorgssektoren og

NSMs Grunnprinsipper.

Det utarbeides i tillegg forklaringer, eksempler 

og maler som skal gjøre leverandørene i stand 

til å svare ut kravene og vite hva disse krever. 

Sikkerhetsspesialister innen helse, apputvikling 

og annet vil bidra inn i arbeidet med å evaluere 

effekt av tiltak.

Evalueringsrammeverket
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Evalueringskravene for måling av personvern, informasjonssikkerhet 
og brukervennlig

• Det skal etableres en behandlingsoversikt 

• Selskapet skal utarbeide en personvernerklæring. 

• Selskapet skal ha en dedikert person som personvernansvarlig

• Forbrukerrettighetene skal tydelig beskrives for brukeren og følges etter beste praksis.

• Det skal gjennomføres en personvernkonsekvensvurdering. 

• Det skal foreligge tilstrekkelig med databehandleravtaler.

• Det skal gjennomføres penetrasjons- og sårbarhetstest i henhold til beste praksis.

• Det skal gjennomføres en teknisk sikkerhetsvurdering/-gjennomgang av appen.

• En prosess for sikker utvikling skal følges. 

• Det skal være implementert en prosess for å forhindre uautorisert tilgang og endringer i helseappens kildekode.

• Autentisering og autorisering av brukere skal implementeres for å sørge for sikker tilgang til appen. 

• Alle personopplysninger skal ha tilstrekkelig kryptering under transport og lagring.

• Håndtering og respondering på sikkerhetssårbarheter skal ha en risikobasert tilnærming, og sikkerheten i 

helseappen skal testes regelmessig og ved store endringer.

• Personvernerklæringen skal beskrive aspekter av informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhet

Personvern

• Det anbefales å benytte seg av brukerinvolvering underveis i utviklingen. 

• Verktøyet må utvikles etter standarder knyttet til universell utforming som tar utgangspunkt i forskrift for universell 

utforming.

• Alle medisinske og tekniske begreper skal defineres og forklares til bruker på en forståelig måte.

Brukervennlighet
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Bruk av evalueringsrammeverket
App leverandører vil svare ut skjemaet for etterlevelse av evalueringskriteriene. Leverandørene vil derved vil gis en score på 

etterlevelse basert på hva som fylles ut i skjemaet.

Eksempel: Kravet «Helsepersonell har vært involvert i utvikling av appen» er vurdert til å ha en vekt på 84% dersom det er fullstendig 

implementert. Etterlevelse svares ut av leverandør og sier noe om i hvilken grad dette kravet er oppfylt.

Leverandørens etterlevelse av kriteriet vil da styre hvilket kvalitetsstempel som synliggjøres i verktøykatalogen i Helsenorge.
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Kvalitetsstempel
i henhold til ISO82304



Test av evalueringsrammeverket

I piloteringsfasen når leverandørene skal prøve ut rammeverket kan to kontrollformer benyttes:

Egenevaluering ved bruk av spørreskjema

Intervju og tett oppfølging

Kombinasjon – egenevaluering med oppfølging på alle eller utvalgte områder

En egenevaluering har høy usikkerhet, imens intervjuer og tett oppfølging av kravene vil gi lavere 

usikkerhet. I piloten vil egenevaluering bli kombinert med at prosjektet går gjennom alle svar og 

intervjuer leverandør. Piloten vil ikke inkludere ekstern kontroll i regi av f eks DNV GL¨eller

lignende virksomheter.  
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Pilotering



Hva skal piloteres?
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1 2 3Minst fem app-leverandører 

prøver evalueringsrammeverket

Godkjente apper publiseres i en redesignet 

verktøykatalog på helsenorge.no

Innbyggere og helsepersonell får tilgang til 

appene gjennom verktøykatalogen og 

verktøyformidleren på helsenorge.no
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Apper som inngår i piloten
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BrainTwin er en personlig dagbok som du kan bruke for å få 

oversikt over hodepine, symptomer, medisiner og triggere. Du 

får tilgang til analyser og statistikk som du kan bruke til å 

forbedre dagen din. Appen er utviklet i samarbeid med leger, 

nevrologer og pasienter.

Myworkout er en app som måler VO2max og biologisk alder. 

Basert på disse parametrene beregner appen din helsestatus 

og ditt prestasjonsnivå, og måler din fremgang etter hver 

treningsøkt. Metodene som brukes av Myworkout er basert på 

25 år med verdenskjent forskning fra professorer i medisin, 

Jan Hoff og Jan Helgerud, fra medisinske fakultet ved NTNU.

Braive er mer enn å bare snakke med en psykolog. Behandlingen 

kombinerer videosamtaler og skriftlig oppfølging av din personlige 

psykolog med et program som er tilpasset de utfordringene du står 

ovenfor. Verktøyene blir en del av din mentale verktøykasse og 

fortsetter å være tilgjengelig for deg lenge etter at behandlingen er 
fullført.

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det 

enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer 

tettere oppfølging. Siden oppstarten har løsningen 

gjennomgått en rekke utviklingsprosesser og beta-tester med 

innspill og tilbakemeldinger fra helsepersonell og pasienter. 

Helseoversikt APP gir kvalitetssikrede helseråd og nyttige 

verktøy for mor og partner gjennom hele svangerskapet og i 

småbarnsfasen. Appen er utviklet i tett samarbeid med 

helsepersonell og kommunal helsetjeneste. gir innbyggerne 

informasjon og verktøy som er trygge og relevante for deres 

situasjon. 
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Gjennomføringsplan for pilot
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Mål for pilot: teste evalueringsrammeverk og måten å distribuere apper på

Apper: Brain Twin, Myworkout, Braive, Lifeness og Helseoversikt

Gjennomføring:
1) Utvalgte app-leverandører fyller ut egenvurdering basert på skjema med evalueringskriterier. 
2) Prosjektet går gjennom svarene deres og sikrer at alle vitale spørsmål er svart ut. 
3) Det gjennomføres intervju med hver leverandør om deres erfaringer med evalueringsrammeverket og deres forslag til forbedringer. 
4) Så fort dette er gjennomført, legges godkjente appen på verktøykatalogen på helsenorge.no uten kvalitetstempel.
5) Det vil bli utviklet prototyper av verktøykatalogen, og gjennomført brukerundersøkelser for å teste hvordan verktøykatalogen kan utvikles videre 
som formidlingskanal for helseapper. 
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Gjennomføringsplan for pilot
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Egenvurdering:
-Brain Twin
-Myworkout

-Braive
-Lifeness

-Helseoversikt

Uke

Januar

Intervju, 

nøkkelpersoner:
-Brain Twin
-Myworkout

Intervju, 

nøkkelpersoner:
-Braive

-Lifeness
-Helseoversikt

Februar Mars

9 10

Utregne og 
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Avstemme 

kvalitetsstempel 

med 

leverandører
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Innbyggere, 

helsepersonell
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Juridisk vurdering



Juridiske avveininger
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Ansvar for helsepersonell

Formålet med verktøyet, og hvorvidt det er "foreskrevet" av behandler, 

antas å være avgjørende i vurderingen av hvilke plikter som påligger 

helsepersonellet ifm. innbyggers bruk av det enkelte verktøy. 

I det videre arbeidet må blant annet dette vurderes:

• Påvirkes vurderingen av behandlers ansvar av om behandler har 

direkte tilgang til resultatet fra verktøyet eller om det kun er innbygger 

som ser resultatet?

• Utløser det dokumentasjonsplikt/oppfølgingsansvar for verktøy som 

ikke "formelt" er rekvirert, men som innbygger tar i bruk etter 

råd/innspill fra behandler?

• Bør verktøy som kan rekvireres også ligge tilgjengelig som selvplukk i 
verktøykatalogen? 

Ansvar for app-utvikler

Nytt felles EU-regelverk om medisinsk utstyr er tatt inn i norsk lov.

EU-forordning 2017/745 slår fast i artikkel 2, punkt 1 at med «medisinsk 

utstyr» menes «ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, 

implantat, reagens, materiale eller annen gjenstand som ifølge 

produsenten er beregnet på å bli brukt, alene eller i kombinasjon, på 

mennesker med henblikk på ett eller flere av følgende spesifikke 

medisinske formål: Diagnostisering, forebygging, overvåking, prediksjon, 

prognostisering, behandling eller lindring av sykdom.

I det videre må vurderes hvordan vi kan beskrive tydelig skillet mellom 

medisinsk og ikke-medisinsk utstyr, hvordan dette kan være nyttig for 

apputviklere og hvordan de kan få bistand til å gjennomføre nødvendige 

evalueringer og sertifiseringer.

En nasjonal modell for kvalitetssikring av helseapper må gjøre det mulig for aktørene å ivareta sitt juridiske ansvar. Dette gjelder spesielt helsepersonell

og app-utviklere, hvor vi beveger oss inn på områder som ikke er 100 % avklart.

Verktøykatalogen på Helsenorge skal tilgjengeliggjøre helsefaglig kvalitetssikret verktøy til digitalt aktive innbyggere. Verktøyene kan ha kartleggende, 

forebyggende, diagnostiserende eller behandlende formål og betraktes som ledd i helsehjelpen som ytes, eller ha rent informative formål som ligger 

utenfor definisjonen av hva som er "helsehjelp" og dokumentasjonspliktig.
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Helsepersonells ansvar
• Verktøyene i verktøykatalogen betraktes som et lavterskeltilbud for innbyggere og kan benyttes både for rent informative formål eller som ledd i ytelse av helsehjelp. Noen 

verktøy ligger tilgjengelig for alle (selvplukk), mens enkelte verktøy krever en "forskriving" av behandler. Med "forskriving" menes i denne sammenhengen at behandler –
etter en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering - henter opp et verktøy på Helsenorge, knytter innbygger til dette verktøyet slik at det generes et varsel til innbygger 
om at han har et tilgjengelig verktøy klart.

• Selv om det er i teorien er frivillig å ta i bruk et verktøy som gjøres tilgjengelig fra behandler, er det ikke for avledet å tro at innbygger rent faktisk betrakter dette som en kvalifisert 
beslutning knyttet til egnet, hensiktsmessig og forsvarlig behandlingsform/forundersøkelse/kartlegging tilpasset den situasjonen innbygger befinner seg i. Hovedregelen antas derfor å 
være at rekvirering av verktøy medfører dokumentasjonsplikt og oppfølgingsansvar fordi rekvireringen av verktøy må/bør betraktes som ledd i helsehjelpen som ytes. Internt har NHN 
sammenlignet dette med å rekvirere et legemiddel. Man kan ikke tvinge innbygger til å faktisk svelge tabletten, men rekvireringen tilsier at helsepersonellet har tatt en vurdering av at dette 
anses som noe pasienten bør gjøre og som er underlagt dokumentasjons- og oppfølgingsplikt. Derfor brukes begrepet "rekvirering" av NHN. Dette kan eksemplifiseres med noen 
henvisninger til lov og forskrift:

• Informasjonsplikt uavhengig av verktøy
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 at "Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal 
også informeres om mulige risikoer og bivirkninger". Det følger videre at informasjonen skal være tilpasset mottakers "individuelle forutsetninger". Det følger av pasientjournalforskriften § 7 
at det skal nedtegnes "opplysninger om det er gitt råd og informasjon til pasient og nærmeste pårørende, og hovedinnholdet i rådene og informasjonen". Min vurdering – i samråd med 
kollega med helsefaglig bakgrunn – er at informasjonen man henstiller innbygger til å tilegne seg via rekvirering av et verktøy som for eksempel et samvalgsverktøy eller annet 
introduksjons- og informasjonsverktøy er ment å erstatte - eller komme i tillegg til – den informasjonen behandler ville hatt et ansvar for å sørge for at innbygger tilegnet seg forutfor feks
valg av behandlingsmåte og som er underlagt dokumentasjonsplikt. Konsekvensen av denne plikten er at behandler også har et oppfølgingsansvar for å forsikre seg om at informasjonen 
gitt i verktøyet er tilegnet og innholdet forstått ut fra helsepersonellets kjennskap til innbyggers egne forutsetninger.

• Forsvarlighetsplikt uavhengig av verktøy
I tillegg til informasjonsplikten som nevnt overfor, har man også lovkrav som antas å komme til anvendelse for rekvirering av rene kartleggings- og behandlingsrettede verktøy. Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 3-1 sier at "Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og 
behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon". Denne bestemmelsen tolkes slik at det påligger et direkte ansvar på behandler 
for å vurdere om rekvirert verktøy antas å være egnet og hensiktsmessig som behandlingsform til den enkelte pasient. Helsepersonelloven § 4 pålegger den som yter helsehjelp plikt til å 
"utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes […]". Det er vanskelig å se at informasjon om rekvirering av et kartleggingsverktøy 
eller behandlingsrettet verktøy, for eksempel modulbaserte verktøy for lette til moderate depresjoner, ikke skal anses som nødvendig og relevant informasjon som er underlagt 
dokumentasjonsplikt etter helsepersonelloven § 39, jfr. § 40. Konsekvensen innebærer dermed også et oppfølgingsansvar mtp å vurdere resultatet av kartleggingen, eller effekten av den 
helsehjelpen som er ytt via verktøyet for å ikke bryte kravene til forsvarlig helsehjelp.

• Innbyggers bruk av digitale verktøy erstatter til en viss grad behovet for fysisk oppmøte eller tid hos/med behandler. Det er imidlertid vanskelig å se at det kan være slik at 
helsepersonellets lovfestede plikter reduseres eller bortfaller som en konsekvens av at enkelte oppgaver ved bruk av verktøy kan allokeres bort fra behandler og legges til 
pasienten selv.
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Nasjonal(e) modell(er)



Beskrives innen 1.4.2022
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