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Om rådene



Normerende produkter
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• hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten

• bidra til riktige prioriteringer i tjenesten

• løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

Hensikten er å

• beskriver helsemyndighetenes oppfatning av god faglig praksis, prioritering, tolkning av regelverk

Ikke rettslig bindende 

• anbefalingen/rådet er basert på lov eller forskrift, eller så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt

«skal» 

• er en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste.

«bør» eller «anbefaler» 

• er en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig for ulike pasienter.

«kan» eller «foreslår» 



Nasjonal faglig retningslinje eller nasjonale 

faglige råd?
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• Nasjonal faglig retningslinjer.
• Lovfestet mandat

• Stor faglig uenighet

• Kunnskapsbasert tilnærming

• Bred systematiske utredning/søk

• Transparent og dokumenterbart

• God referanseskikk

• Dokumentasjonens kvalitet og styrken på 

anbefalingene angis

• Nasjonale faglige råd:
• Lite faglig uenighet, men det er behov for råd til tjenesten

• Kunnskapsbasert tilnærming

• Mindre omfattende utredning/søk

• Transparent og dokumenterbart

• God referanseskikk 



Definisjon
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Målgruppe:

1. Ledere i kommunale helse og 

omsorgstjenester

2. Aktørene i helsefellesskapet

3. Helsepersonell

Prosessorienterte råd:

• DHO et nytt område i utvikling

3 råd



Formål



Mål
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• Stimulerer implementering (tas i bruk)

• Er et diskusjonsområde i 

helsefelleskapene

• Etterspørres av pasienter og 

pårørende

• Bidra til digital omstilling

Mandat



Bakgrunn og kontekst



2015 - Utprøving av MAO for kvalitet i 

oppfølging av kronisk syke 

2017 - Videreføring av utprøvingen
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2020 – tilrettelegge for å øke bruk av DHO



Metode og prosess



Metode
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Involvering og innspill er i tillegg fremkommet gjennom:

arbeidsmøter med representanter for 
kommuner, helseforetak, fastleger, 
pasienter, og virkemiddelaktører

intern høring i Helsedirektoratet offentlig høring

Utprøving av digital hjemmeoppfølging (DHO) i perioden 2018–2021.

supplert med kunnskapsoppsummeringer gjort av Folkehelseinstituttet.



• Nyttekriteriet

• bidrar til bedre mestring 

• Alvorlighet

• bidrar til å utsette/bremse forverring 

av kronisk sykdom. 

• Ressurskriteriet 

• på leting etter kunnskap her 

Vurdering



Helsedirektoratet 15

En studie
Oversikt over systematiske 
oversikter (6 oversikter, 83 studier) Systematisk oversikt (3 studier)

Tendens til økning i bruk av fastlegetjenester som forklares med bruk 
av takst 1 f, som omhandler samhandling mellom helsepersonell 
(telefon eller PO-meldinger om felles pasient)
Tendens til økt bruk av praktisk bistand. Nedgang i helsetjenester i 
hjemmet. 
Konklusjon: Samfunnsøkonomisk analyse viser potensial for bærekraft

Trolig reduserer innleggelser hos personer 
med astma og muligens har liten eller ingen 
effekt på antall liggedøgn hos personer med 
kols.
Konklusjon: ser ikke ut til å være forskjell

Trolig liten eller ingen forskjell i sykehusinnleggelser, 
liggedøgn på sykehus, besøk på poliklinikk og 
akuttmottak og bruk av fastlege. Reduserer neppe 
timeforbruk på helsetjenester i hjemmet. 
Konklusjon: indikerer at det er liten eller ingen forskjell. 
Kunnskapsgrunnlaget er for mangelfullt til å kunne 
konkludere sikkert.



Flere interessenter – ulike syn – samarbeid nødvendig

• Hva kreves av dokumentert nytte før innovative digitale 
løsninger innføres? Mener det trengs en mer dynamisk 
vurderingsmodell (FHI)

• Utfordringene med innovasjon;
• Man vet ikke resultatene på forhånd. Det er ikke mulig å 

dokumentere nytte før man har prøvd, og det er vanskelig å 
kreve dokumentasjon før man har testet det. – I noen tilfeller 
vil man se at det som er effektivt og ressursbesparende på ett 
nivå, ikke er det på et annet nivå, som sykehus og 
kommunen. Derfor viktig med samarbeid (KS)

• Utgangspunktet må være å gi like god eller bedre 
helsehjelp med færre helsepersonell 
(Legeforeningen)

• Dette er en del av samfunnsoppdraget vårt, vi skal 
utvikle gode tjenester, tenke miljø og ikke utføre 
unødvendige undersøkelser (Bærum sykehus)
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Implementering



Overordnet mål:

«Velferdsteknologi og digital 

hjemmeoppfølging bidrar til god helse og 

mestring i befolkningen og bærekraftig 

samfunnsutvikling»

Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram 
2022-2024



«Før måtte jeg ofte ringe 

113. Nå kan jeg følge med 

sjøl. Jeg oppdager tegn til 

forverring og får veiledning 

av sykepleier når jeg har 

behov for det.»

Vigdis



Om DHO
Målgruppe
- Pasienter med kroniske sykdommer, risiko for forverring, 

reinnleggelse eller økt behov for helse- og 

omsorgstjenester 

- Betydelig behov for koordinering på tvers av sektor

- Forventet nytte for pasienten

- Forventet effekt på ressursbruk

Effektmål
- Bedre tjenestetilbud med økt kvalitet tilbys til kronisk syke

- Økt mestring og selvstendighet for brukere

- Bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer 

og sektorer

DHO skal være en integrert 

del av helsetjenesten

I utprøvingen har dette vært 

pasienter med kols, diabetes, 

hjertesvikt, psykiske lidelser og 

kreft. Ofte med flere diagnoser.



Spredning av Digital 

hjemmeoppfølging 2022

15 samarbeidsprosjekt; kommuner, 

fastleger og Helseforetak

Omfatter 17 av 19 Helsefellesskap

og 166 kommuner

Tilskudd for 2023 er lyst ut, med 

søknadsfrist 1.2.23

Bodø

21

Kvænangen

Volda

Trondheim

Overhalla

Sunnfjord

Kristiansand

Ullensaker

Oslo

Fredrikstad

Masfjorden

Stavanger

Vågå

Skien

Asker



Felles tjenesteutvikling 
som strategi

Krav til deltakelse fra alle 

aktører

Bli enige om mål sammen!

Jobb sammen om design og 

organisering av tjenesten.



DHO Implementering 
(følgeforskning)

DHO Ressursbruk

DHO Oppsummert forskning

Nasjonalt senter for
e-helseforskning følger prosjektet:



Vil du vite mer?
Faglige råd for digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging - sluttrapport fra 
nasjonal utprøving 2018-2021 –
Helsedirektoratet

Evaluering av utprøving av digital 
hjemmeoppfølging - Uio et al.pdf 
(helsedirektoratet.no)

Kvikk-guide digital hjemmeoppfølging 
(helsedirektoratet.no)

Pasientens Egenbehandlingsplan (EBP) –
en rask innføring.pdf (helsedirektoratet.no)

Filmer:
Velferdsteknologi: Ansvar for egen helse -
Bing video

Velferdsteknologi: Aktiv og selvstendig -
YouTube

Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk 
syke - Bing video

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/digital-hjemmeoppfolging
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Kvikk-guide%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/8f3bdce4-066f-4321-bcc5-d3511cea42b3:47ee30fdb24e4fa4d7032413d36d49d0e2bc6cbb/Kvikk-guide%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf/_/attachment/inline/e130b363-3ff8-448d-bb52-b8ccac798a5d:a2ca739a1e9b4fa8f48c96ec34341e59616477c3/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=Medisinsk+avstandsoppf%c3%b8lging+oslo&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dMedisinsk%2bavstandsoppf%25c3%25b8lging%2boslo%26FORM%3dHDRSC4&view=detail&mid=A3B78213AD947E3C1EBDA3B78213AD947E3C1EBD&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=21c-vliUZcA
https://www.bing.com/videos/search?q=Medisinsk+avstandsoppf%c3%b8lging+oslo&&view=detail&mid=4765A2C4CF152542F87B4765A2C4CF152542F87B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DMedisinsk%2Bavstandsoppf%25c3%25b8lging%2Boslo%26FORM%3DHDRSC4


Spørsmål
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Videre arbeid
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