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Forord
Arbeidet med denne rapporten er inspirert av Nasjonal helse og sykehusplans mål
om deling og læring av hverandre. Det har vært og vil fortsatt være ledestjerne for
videre arbeid og gjennomføring.
"Vi lærer av hverandre. Helsefelleskapene og det utadvendte sykehuset blir arenaer
for læring. Kompetanse deles både i team og mellom institusjoner. Ved oppstart av
et forbedringsarbeid spør ledere og personell «Hva kan vi lære av andre?». Når de er
ferdige, spør de «Hvem kan vi dele denne kunnskapen med?»" (Nasjonal helse og
sykehusplan 2020 – 2023, kortversjon, side 5).
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Sammendrag
Forankring i Nasjonal helse og sykehusplan
Utredning om nasjonal tilrettelegging for å flytte tjenester hjem har vist behov for tiltak om koordinert
innsats for råd og veiledning. Hensikten med tiltaket er å bidra til en kunnskapsbasert utvikling og
Nasjonal helse- og sykehus plans mål om:
"Vi lærer av hverandre. Helsefelleskapene og det utadvendte sykehuset blir arenaer for læring.
Kompetanse deles både i team og mellom institusjoner. Ved oppstart av et forbedringsarbeid spør
ledere og personell «Hva kan vi lære av andre?». Når de er ferdige, spør de «Hvem kan vi dele denne
kunnskapen med?»"

Bakgrunn og avgrensing
Forankring og forståelse i fagmiljøer er en sentral driver for implementering1 av nye løsninger i helse- og
omsorgssektoren (gjelder både helseforetak og kommuner). Kunnskap om nytteverdi for pasienter og
personell, nasjonale råd og anbefalinger er av sektoren et høyt prioritert etterspurt nasjonalt tiltak2.
Helsedirektoratet har under planlegging aktivitet i 2021 som imøtekommer dette behovet.
Helsedirektoratets fagrolle3 innebærer å være pådriver for kunnskapsbasert arbeid, og sammenstille
kunnskap og erfaring i faglige spørsmål og opptre nasjonalt faglig normerende.
Det tar lang tid å utarbeide et normerende produkt. Innspillene fra tjenesten peker på behov for en mer
aktiv pådriverrolle. To av Helsedirektoratets strategiske satsingsområder ("brukeren først" og "effekt
helt ut") innebærer å prioritere aktiviteter som har størst relevans og verdi for oppdragsgiver og
brukerne/folks helse, og sørge for gode overleveringer til sektoren og ta ansvar for effekt helt ut til
brukeren.
Derfor har vi valgt å dele arbeidet med å være pådriver for kunnskapsbasert utvikling i to parallelle spor
hvor det ene jobber litt mer smidig og løpende dokumenterer og deler, og på den måten også får innsikt
i behov for råd og veiledning som igjen kan være av betydning for virkemiddelbruk.
Det andre sporet er arbeid med å ta frem nasjonale anbefalinger på området. Arbeidet starter i april
2021 og nasjonale anbefalinger på utvalgte områder forventes å publiseres i 2022. Arbeidet etableres
som et prosjekt i tråd med helsedirektoratets prosesser for retningslinjearbeid.
Samlet sett innebærer pådriverrollen her å vise retning utfra kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig.

1

SINTEF Rapport 2020:00804
Innsiktsarbeid høst 2020
3
TB 2021 pkt.1.2 om Samfunnsoppdrag
2
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Videre arbeid med løpende å dokumentere og dele erfaringer tenker vi å gjøre i et samarbeid med
innovasjons-, kunnskaps- og fagmiljøer i sektoren som gjennom praksis og forskning utvikler kunnskap
på området digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling.
Denne rapporten omhandler kun arbeidet som gjelder løpende deling og læring av hverandre.

1.1 To arenaer for løpende deling under planlegging
Det er under planlegging to arenaer for deling. Den ene er en temaside i regi av Helsedirektoratet
og den andre en webinarserie i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Temasiden:
Formålet med temasiden er å tilrettelegge for deling og læring som bidrar til inspirasjon og
kunnskapsbasert utvikling av tjenester med digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling.
Innholdet på temasiden bør være: tematisk begrepsavklaring, temabaserte erfaringshistorier,
internasjonale eksempler, inspirasjonsfilmer, forskningsdatabaser, rapporter, arrangementskalender,
digitale læringsressurser, og nyheter innen digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling osv.
Målgruppen for temasiden er ledelse og prosjektansvarlige i kommuner og sykehus som er/skal
igangsette tjenester innen digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling, og ønsker å
videreutvikle tjenestene.
Tid: Temasiden skal være tilgjengelig som første versjon innen 1. juli 2021.

Webinarserien:
Målet med og målgruppe for webinarserien er
•

Å etablere et virtuelt møtested der deltakere fra primær- og spesialisthelsetjeneste kan
innhente forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap

•

Temaene som tas opp skal være aktuelle, fremtidsrettede, nyttig for klinikere og de som
jobber med innovasjon og for forskere.

•

Av og til skal det sees inn i glasskula, men fokus på pågående aktiviteter.

Tid: Webinarserien er planlagt med oppstart høst 2021.

1.2 Involvering av sektoren i arbeidet
Formålet med tiltaket er å dele og å lære av hverandre og forutsetter at vi har tett kontakt med og
involverer aktører som har erfaring med og kunnskap om området. Både om hva som er behovene
og om hva som finnes av aktuell erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap som bør deles.
Foreløpig forslag til organisering av arbeidet er en referansegruppe felles for temasiden og
webinarrekken som representerer alle aktører og møtes ca 4 ganger pr. år. Oppgavene for
referansegruppen er å lage halvårsplan for webinarserien og gi innspill til innhold og stoff på
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temasiden. I tillegg er det behov for en arbeidsgruppe til hver av delingsarenaene som skal jobbe
med planlegging og gjennomføring og dermed har behov for hyppigere møter. Det vil også være
behov for en ekspert gruppe i utarbeidelse av nasjonale råd og veiledere.

Figur: Organisering og forankring av arbeidet

1.3 Andre tiltak
Gjennom Velferdsteknologiprogrammet gjennomføres en rekke tiltak som må sees i sammenheng med
tiltakene "temaside og webinar". Det er en samlet tiltakspakke som kan bidra til å nå målsettingen om
"å flytte tjenester hjem".
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[Bestillingsnr]

2. Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for tiltaket
Bakgrunnen for tiltaket er oppdrag ID:TB2021-48 Flytte tjenester hjem.
"Helsedirektoratet skal fortsette sitt arbeid med å legge til rette for å flytte tjenester hjem.
Helsedirektoratet skal løse oppgavene i samarbeid med Direktoratet for e-helse, Statens
Legemiddelverk, Norsk Helsenett og Folkehelseinstituttet. De regionale helseforetakene, KS og
representanter for kommunene skal involveres. Helsedirektoratet skal fortsatt lede arbeidet. Arbeidet
skal innrettes i tråd med etatenes rapport av 25.september 2020 meg følgende justeringer:
•

•

•

•

Klargjøre målstrukturen: Tiltakene skal knyttes tydeligere til målene om å flytte tjenester hjem
til pasienten, økt bærekraft, og målene i hhv. handlingsplanen for allmennlegetjenesten og
velferdsteknologiprogrammet knyttet til digital hjemmeoppfølging. Tiltak som primært støtter
kommunenes arbeid for å implementere trygghets- og mestringsteknologi skal følges opp
gjennom velferdsteknologiprogrammet, jfr. Eget oppdrag om dette.
Understøtte helsefellesskapene: Å flytte tjenester hjem, blant annet i form av digital
hjemmeoppfølging, videokonsultasjoner og nettbasert behandling, vil i mange tilfeller påvirke
samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Helseforetak og kommuner har i helsefellesskapene ansvaret for å utvikle tjenestene, herunder
modeller for tjenesteyting på tvers som også involverer flytting av tjenester hjem til pasienten.
Etatene skal derfor prioritere tiltak som understøtter helsefellesskapene i dette arbeidet,
herunder faglige råd, styringsinformasjon, finansieringsordninger og utvikling av en overordnet
plan for arbeidet med arkitektur og infrastruktur for digital hjemmeoppfølging, jf. Relatert
oppdrag til Direktoratet for e-helse.
Bidra til en kunnskapsbasert utvikling. Helsedirektoratet skal i sin rolle som fagmyndighet
bidra til en kunnskapsbasert utvikling av tjenestene, og bidra til at kommuner, herunder
fastlegetjenesten, og helseforetak kan fatte sine beslutninger basert på oppdatert kunnskap om
konsekvenser for alle berørte aktører for kvalitet og samlet bærekraft av å flytte tjenester hjem.
Videreutvikling av finansieringsordningene i helse- og omsorgstjenesten skal inngå som et
tiltaksområde. Dette skal sees i sammenheng med gitte oppdrag knyttet til videreutvikling av
finansieringsordningene i både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.

Direktoratet skal innen utgangen av februar 2021 legge fram et forslag til arbeidsplan for 2021 der
justeringene over er innarbeidet, og direktoratet foreslår prioriterte aktiviteter og konkrete resultatmål
for 2021."
I rapport av 25.september 2020 (som nevnt over) foreslås det et tiltak om koordinert innsats for råd og
veiledning til sektoren som skal bidra til raskt å øke bruken av digital hjemme oppfølging og nettbasert
behandling (ordlyden er hentet fra Tillegg til tildelingsbrev nr.15 i 2020). Tiltaket har utgangspunkt i
utredning om behov for nasjonal tilrettelegging for å flytte tjenester hjem (rapport …..levert HOD
19.desember 2019).
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2.2 Tilnærming og avgrensing
Dokumentet er utarbeidet på grunnlag av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap om barrierer og
drivere for implementering av teknologiske innovasjoner i helse- og omsorgsektoren. Innsiktsarbeid fra
tidligere utredninger om behov for tilrettelegging for å ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert
behandling har vist behov for tiltak innen 11 områder ("Råd og veiledning", "Indikatorer", "Digital
behandlings- og egenbehandlingsplan", "Video", "Data- og dokumentdeling", "Normen",
"Sikkerhetstesting", "Nye metoder", "Pasientrapporterte opplysninger", "Data fra pasientens eget utstyr"
og "Digitalt utenforskap" ).
Dette dokumentet er avgrenset til ett av de 11 tiltakene –og gjelder tiltaket om Koordinert innsats for
råd og veiledning. Tiltaket Fagnettverk video og det som gjelder råd og veiledning om implementering er
tatt inn her.
Tema for tiltaket Koordinert innsats om råd og veiledning er kompetanse og bruk av virkemidler for å
utvikle, dele og spre kunnskap, råd og veiledning om implementering av digital hjemme oppfølging og
nettbasert behandling.

2.3 Formål med dokumentet
Formålet med dette dokumentet er
•
•
•

å dokumentere kunnskap om behovene for råd og veiledning
beskrive mål og forventet effekt av tiltaket
beskrive prioriterte aktiviteter i 2021.

Dokumentet viser også hvordan sektoren har vært involvert i arbeidet.

2.4 Involvering av sektoren
Sektoren har vært involvert på følgende måte i utarbeidelsen:

Aktør

Aktivitet

Tidspunkt

InnoMed

Innspill til behov for råd og veiledning og
gjennomføring av innsiktsarbeid. Møtet
ble gjennomført med arbeidsgruppen,
som har representanter fra alle RHF.

25.9.20

RHF'enes styringsgrupperepresentanter i DigiHjem

Forankring av spørreundersøkelsen

Oktober 2020

Helse Sør-Øst (HSØ)

Spørreundersøkelse er besvart av 63 ulike
fagpersoner i helseforetakene i HSØ. I
tillegg er det gjennomført dialogmøter
med RHFet med deltakere fra utvalgte
helseforetak. Oppsummerende referat fra
disse møtene er sendt Hdir.

27.11.20 og 19.1.21
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Aktør

Aktivitet

Tidspunkt

Helse Midt (HM)

Spørreundersøkelse er besvart av 20 ulike
fagpersoner i helseforetakene i HM. I
tillegg er det gjennomført dialogmøter
med RHFet med deltakere fra utvalgte
helseforetak. Oppsummerende referat fra
disse møtene er sendt Hdir.

27.11.20 og 19.1.21

Helse Vest (HV)

Spørreundersøkelse er besvart av 68 ulike
fagpersoner i helseforetakene i HV. I
tillegg er det gjennomført dialogmøter
med RHFet med deltakere fra utvalgte
helseforetak. Oppsummerende referat fra
disse møtene er sendt Hdir.

20.11.20 og 15.12.20

Helse Nord (HN)

Spørreundersøkelse er besvart av 19 ulike
fagpersoner i helseforetakene i HN.

Nov/Des 2020

Kommuner

Spørreundersøkelse til 15 kommuner som
har tatt i bruk digital hjemme oppfølging,
eller prøver ut i regi av Nasjonalt
velferdsteknologiprogram.

Desember 2020, og
26.1.2021

Arbeidsgruppe om fagnettverk
for bruk av video

Arbeidsgruppen besto av representanter
fra helsetjenesten, NHN, KS og
direktoratene. Drøftet og kom frem til at
behov for råd og veiledning knyttet til
implementering ivaretas videre i tiltak
Koordinert innsats om råd og veiledning.

Høst 2020

Arbeidsgruppe i Digihjem for
tiltaket Koordinert innsats om
råd og veiledning.

Arbeidsgruppen har vært ansvarlig for
aktivitetene vist over og utarbeidet dette
dokumentet. Gruppen har bestått av:

Høst 2020 og janfebruar 2021

•
•
•
•
•

Jarl Kåre Reitan, Helse Midt
(RSHU)
Frank Ivar Aarnes, Helse Sør Øst
Grete Kværnland-Berg, InnoMed
Lars Angell-Jørgensen, Ehdir
Elisabeth Djønne, Hdir

2.5 Overordnet målbilde4
Å flytte tjenester hjem til pasienten ved hjelp av teknologi er et av målene i Nasjonal helse- og
sykehusplan 2020-2023. Bruk av teknologi kan gjøre det enklere for pasient og pårørende å mestre
hverdagen, gi mer individuelt tilpasset oppfølging og bedre ressursbruk. Bruk av teknologi understøtter
også målet om å skape det utadvendte sykehus.

4

Gjengitt fra kap.1.3 i HOD leveranse 25.september 2020
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Meld. St. nr. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 gir retning for bruk av teknologi
i pasientens helsetjeneste:

"Tjenester som tidligere krevde oppmøte hos helsepersonell eller at helsepersonell
møttes fysisk, ytes til pasientene ved hjelp av blant annet videokonsultasjoner,
oppfølging basert på pasientrapporterte data og sensorteknologi og nettbaserte
behandlingsprogram.
For sårbare pasientgrupper flyttes det medisinske utstyret til dit pasienten er – ikke
omvendt.»

Med dette forstås at det er et mål om at teknologi kan erstatte oppmøte hos eller av helsepersonell når
det er medisinsk faglig forsvarlig. Det kan være hos fastleger, fra hjemmesykepleie, på sykehus, hos
privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell.
Tjenesteforløp med digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling vil kunne gå på tvers av
tjenestenivåene, eller være tjenester som ytes kun fra helseforetak, fastlegepraksis eller andre
kommunale helsetjenester.
Målbildet gir en god ramme for retningsvalg i nasjonal tilrettelegging for digital hjemmeoppfølging og
nettbasert behandling og anses som sentralt for å oppnå ønsket fremtidsbilde.

2.6 Nasjonal tilrettelegging 5
Nasjonal tilrettelegging er tolket som statlige tiltak for å eliminere barrierer og redusere hindringer for
helsetjenestene og pasienter.
Dagens "sørge-for-ansvar" til regionale helseforetak og kommuner skal legges til grunn i det videre
utredningsarbeidet. Sørge-for-ansvaret er et ansvar for å yte faglige forsvarlige tjenester, men der
tjenestene selv velger de løsninger, innenfor visse rammer og tilpasset lokale forhold. I dette inngår å
initiere og gjennomføre nødvendige omstillingsprosesser for å etablere bærekraftige helsetjenester ved
endrede rammebetingelser.
Det tas utgangspunkt i dagens finansieringsprinsipper og rammer.

5

Gjengitt fra kap. 1.3 i HOD leveranse 25.september 2020
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3. Kunnskap om barrierer,
drivere og behov
3.1 SINTEF rapport om drivere og barrierer for implementering og spredning av nye
løsninger i helse- og omsorgssektoren 6
På oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF gjennom InnoMed 2019, har Sintef utforsket følgende
problemstilling: hva er driverne og barrierene for implementering og spredning av nye løsninger i helseog omsorgssektoren i Norge? Undersøkelsen er gjennomført som dybdeintervjuer med 18 toppledere
fra kommuner, helseforetak og helseindustri.
Resultatene fra intervjuene med ledere i kommuner og helseforetak viser at de største driverne og
barrierene for implementering av nye løsninger kan kategoriseres under følgende tema:
1)
2)
3)
4)

Det økonomiske handlingsrommet
Endringskultur
Forankring
Lovverket.

Det er forskjeller mellom kommuner og helseforetak når det kommer til viktigheten av hvert tema og
hvorvidt temaet fungerer som en driver eller barriere.
De største driverne og barrierene for at implementert innovasjon sprer seg kan kategoriseres under
temaene:
1) Samarbeidskultur
2) Konkurranse.
Rapporten tar også for seg drivere og barrierer for samarbeid med privat helseindustri, sett fra
næringslivets perspektiv. Ledere i helsenæringen pekte på:
1) Kultur
2) Lovverk
3) Manglende kommunikasjon,
som de største driverne og barrierene for å få et samarbeid med kommuner og helseforetak.
Undersøkelsen gir ingen indikasjoner på at det eksisterer betydningsfulle regionale forskjeller, eller
forkjeller mellom ledelsesnivå når det gjelder oppfatning om hva som er de viktigste driverne og
barrierene for implementering og spredning.
Undersøkelsen finner derimot at det eksisterer tydelige forskjeller i hvilke drivere og barrierer som
anses som mest betydningsfulle mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Implementering i kommunehelsetjenesten
De mest fremtredende driverne og barrierene for for implementering av innovasjon i
kommunehelsetjenesten er knyttet til temaene:
6
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1) Økonomisk handlingsrom
2) Kultur.
Manglende økonomisk handlingsrom oppleves som en barriere for å realisere lovende
innovasjonsprosjekter, men påpeker samtidig at en trangere kommuneøkonomi øker behovsforståelsen
for innovasjon innad i organisasjonen og dermed også virker som en driver.
Endringskultur med ansatte som er villige og kapable til å implementere nødvendig innovasjon for å
imøtekomme økt behov for helse- og omsorgstjenester, og med ledere som muliggjør og oppfordrer til
innovasjon, oppgis som en viktig driver. Samt viktigheten av tilstrekkelig forankring gjennom hele
organisasjonen.
Personvernlovverket oppleves som rigid og trekkes frem som en liten barriere, men også som driver
gjennom å fungere som et forutsigbart og betryggende rammeverk.
Spredning i kommunehelsetjenesten
Det eksisterer et godt samarbeid om spredning av vellykkede nye løsninger mellom kommuner. Den
største barrieren for spredning av innovasjon i kommunehelsetjenesten er knyttet til temaet kultur og
manglende endringskompetanse.
Implementering i spesialisthelsetjenesten
I spesialisthelsetjenesten tyder funnene i Sintef rapporten på at de viktigste driverne og barrierene for
implementering av nye løsninger er knyttet til temaene:
1) Lovverk
2) Forankring.
Lov om offentlige anskaffelser oppleves som den største barrieren for implementering av innovasjon i
spesialisthelsetjenesten fordi den oppleves som vanskelig å tolke og for rigid i forhold til
anbudsgrenser.
Forankring er en svært viktig driver for innovasjon også i spesialisthelsetjenesten, manglende
forankring i ett eller flere ledd kan føre til at nye løsninger ikke implementeres. Relativt sett svært sterke
fagmiljøer med fagpersoner som innehar nøkkelposisjoner i organisasjonen, gjør gjennomgående
forankring innad i organisasjonen desto viktigere i spesialisthelsetjenesten. Også her trekkes frem
viktigheten av at de nye løsningene forankres ut fra pasientenes behov. Det økonomiske
handlingsrommet trekkes i mindre grad frem her sammenliknet med kommunal sektor, men forståelse
av fremtidige begrensninger i det økonomiske handlingsrommet fører til at behovet for innovasjon blir
tydeligere innad i organisasjonen.
Spredning i spesialisthelsetjenesten
Funn fra Sintefundersøkelsen tyder på at det muligens eksisterer en negativ konkurransekultur mellom
helseforetakene. Manglende kommunikasjon og deling på tvers av sektoren ble trukket frem som en
betydelig barriere for spredning og standardsering av nye og effektive løsninger. Fravær av
delingskultur kan føre til unødvendig ressursbruk i forbindelse med å igangsette lokale
innovasjonsprosjekter fra bunnen av fremfor å se til hva andre helseforetak har gjort på området. Det
påpekes at det mangler systemiske incentiver for at en delingskultur skal oppstå.
Det påpekes i undersøkelsen at det er behov for mer omfattende studier for å avdekke om dette funnet
ville blitt stående dersom man utvidet utvalget til å gjelde en større andel av toppledere fra flere
sykehus.

Tabell 1: Drivere og barrierer i kommuner og helseforetak

Digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling

12

Drivere og barrierer for et samarbeid mellom helsenæringen og helsetjenesten
Respondentene fra helseindustrien beskriver et godt samarbeid mellom sine bedrifter og forskjellige
aktører i helsevesenet i den innledende fasen i innovasjonsprosessen, og at de opplever stor interesse
og vilje rundt forskjellige innovasjonsprosjekter som kan dokumentere god effekt. De etterspør derimot
at samarbeidsviljen vedvarer også i implementeringsfasen av produktet, og kritiserer manglende støtte,
kommunikasjon og koordinering i denne delen av prosessen. De mener dette ville ført til langt flere
implementerte piloter, samt et mer forutsigbart og trygt samarbeid for helsenæringen, noe som vil gjøre
målsetningene i Helsenæringsmeldingen mer oppnåelige.

3.2 Kunnskap om barrierer og drivere fra USN (Universitetet i Sørøst-Norge)7
Universitetet i Sørøst-Norge (USN), fakultet for Helse og sosialvitenskap, og Vitensenteret for helse og
teknologi har gitt innspill til denne rapporten basert på kunnskap fra sin forskning på området. Her
gjengis hovedpunkter om barrierer og drivere for implementering og spredning.
Manglede integrering i fagsystemer en barriere:
USN har det siste året jobbet sammen med Sykehuset i Telermark, Sintef AS, Imatis AS i et
hjemmesykehusprosjekt hvor de har sett på kommunikasjon mellom sykehuset og pasienter som selv
administrerer dialyse i sitt eget hjem. Sykehuset har vært strålende fornøyd med prosjektet, som har
hatt positiv effekt på de sykehusansattes arbeidsmengde og hverdag. Imidlertid er det kartlagt relativt
store barrierer for implementering som hovedsakelig har med manglende integrering i sykehusets
(mange) andre systemer å gjøre.

7

Notat fra USN v/Etty R. Nilsen og Janne Dugstad, mottatt 25.november 2020.
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Samskaping – en suksessfaktor for implementeringsprosjekter
Gjennom sin forskning har USN sett at tilrettelegging for samskaping er en suksessfaktor for
implementeringsprosjekter og for å komme fra utprøving til drift. Samskaping er godt egnet, fordi ingen
aktør besitter all nødvendig kunnskap, har full oversikt eller fullt ansvar for alle delprosesser i
implementering av velferdsteknologi / digital helseteknologi. Samskaping er også egnet fordi
prosessene kan trekke veksler på eksplisitt så vel som taus kunnskap, og det gjør det mulig å involvere
aktører som likeverdige bidragsytere og deltakere uavhengig av deres nivå på teknologisk og digital
kompetanse på den ene side, og helsekompetanse på den annen side.
En vanlig definisjon av samskaping i tilknytning til offentlig sektor er enkelt sagt at offentlige og private
og/eller sivile aktører arbeider sammen gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre (Torfing,
Sørensen og Røiseland, 2017).
Hvis vi går til den opprinnelige forskningen på samskaping, så beskrives samskaping som en
interaksjon der aktører i fellesskap produserer et gjensidig verdsatt resultat. Samskapingen omfatter
aktørenes vurderinger av risiko og gevinster/nytte i de planlagte aktivitetene, beslutninger basert på
dialog og tilgang til informasjon, deling av ressurser, samt gjensidig åpenhet og transparens (Prahalad
& Ramaswamy, 2004).
Forarbeidet til implementeringsprosjektene må vektlegges.
Dette er et ledelsesansvar, og innebærer blant annet å få en oversikt over de som blir involvert/bør
involveres. For tips til slik kartlegging, se Nilsen, E.R., Stendal, K., and Gullslett, M.K. (2020): Implementation of
eHealth Technology in Community Health Care: The Complexity of Stakeholder Involvement. BMC Health Services
Research, 20(395), 1-13.

Tilrettelegging av arenaer for deling av kunnskap og refleksjon over praksis (fremmere)
Har vært av avgjørende viktighet og en suksessfaktor. I USN sine prosjekt har det helt konkret vært
workshops hvor de ansatte er tatt ut av tjenesten for å bruke tid på samskaping og innovasjon. Dette
har ført til tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon, samt deling av praktiske tips og erfaringer. Da er
følgende forhold viktige:
De som faktisk bruker teknologien (som ofte er de ansatte med praktiske pleie og omsorgsoppgaver)
samt lederne må delta. Forankring både opp og ned er viktig, men viser seg å ikke være nok. Aktiv
deltakelse i kunnskapsdelingsaktiviteter, innovasjonsarbeid og kollektiv refleksjon må til – også for
lederne. Andre aktører bør involveres, som IT-tjenesten, leverandørene, og andre aktører i f.eks
kommunen (eller i spesialisthelsetjenesten).
Dette er utdypet i:
•
•

Dugstad, J., Nilsen, E. R., Gullslett, M. K., Eide, T., Eide, H. (2015): Implementering av velferdsteknologi i
helse- og omsorgstjenester: opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport. HBV
Skriftserien 13. http://hdl.handle.net/11250/285837
Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E., & Stendal,
K. 2017. Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping. Rapport fra forskningsprosjektet
"Implementation of welfare technology. Digital surveillance in municipalities and its impact on innovation of
services and organization". Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge, 1 ed.: 57.
http://hdl.handle.net/11250/2462955
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•

Gausdal, A., & Nilsen, E. 2011. Orchestrating Innovative SME Networks. The Case of “HealthInnovation”.
Journal of the Knowledge Economy, 2(4): 586-600.

Lav ledelsesinvolvering er en hindring for endring og lavt kompetansenivå en hindring generelt
Det er behov for kompetanse på implementering og prosjektarbeid spesielt. På den annen side er bruk
av samskapingsmodellen og etablering av felles arenaer for erfaringsdeling og refleksjon fremmere for
endring, i tillegg til praksisnær og konkret opplæring. For utdyping, se rapportene nevnt over og Nilsen, E.
R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K., & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in
municipal healthcare services – a longitudinal case study. BMC Health Services Research, 16(1), 657.

Nærmeste leder (avdelingsleder) er den viktigste personen og således en driver (fremmer)
For ansatte som skal ta i bruk velferdsteknologi; avdelingsleders kunnskap, tilrettelegging og
oppfølging har avgjørende betydning for at den enkelte avdeling skal lykkes med en implementering.
Kollegiets medvirkning i implementeringen er også viktig for den enkelte ansatte, uavhengig av hvilken
profesjonsbakgrunn kollegaene har (på sykehjem inkluderte dette sykepleiere, helsefagarbeidere,
hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitetsledere og ufaglærte). Kilde: Dugstad, J., Sundling, V.,
Nilsen, E. R., & Eide, H. (2020). Nursing staff’s evaluation of facilitators and barriers during implementation of wireless
nurse call systems in residential care facilities. A cross-sectional study. BMC Health Services Research, 20(1), 1-13.

Samskaping i seg selv er den største driveren, eller fremmeren, i implementering av teknologi som
representerte radikal innovasjon.
Det er stort forskjell på drivere og barrierer (fremmere og hemmere) for implementering av innovasjoner
som likner eksisterende teknologi og praksis/rutiner og som derfor i liten grad griper inn i og endrer
praksis, og innovasjoner/teknologi som i stor grad bryter med eksisterende praksis. Digitalt nattilsyn
brøt i stor grad med eksisterende praksis og det var lite erfaring på feltet å trekke veksler på. Dette ga
opphav til motstand, både blant ansatte, ledere og IT-tjenesten. Motstand var trigget av trusler mot
stabilitet og forutsigbarhet (redsel for endring), mot egen rolle og gruppeidentitet (tap av makt og
kontroll) og mot grunnleggende verdier (tap av moralsk og profesjonell integritet). Motstanden var en
utfordring, selv om den ikke var massiv, og den endret seg over tid. Den tok flere former:
•

Organisatorisk motstand var knyttet til rutiner og kompetanse, skift og profesjoner, og at
ledelsen unnlot å vurdere risiko

•

Kulturell motstand var knyttet til terminologi og fagkompetanse, og at samskaping var
utfordrende å få til i en travel hverdag

•

Teknologisk motstand inkluderte konstante IT infrastruktur utfordringer og IT ansattes holdning
til innovasjon og velferdsteknologi

•

Etisk motstand omfattet bekymring for pasientsikkerhet, for tjenestens kvalitet og for
manglende likeverdighet i tjenesten

I denne situasjonen var samskaping helt nødvendig for å ivareta de aktører som var usikre og følte seg
truet (jf. triggere til motstand). Videre for at teknologien skulle bli brukervennlig og sikker, for at
helsearbeiderne skulle lære seg teknologien, og for at rutiner kunne utvikles som både ivaretok
pasientsikkerhet og som innebar en nytte (gevinst) for alle parter.
Forskningen er publisert i:
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•
•
•

Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K., & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation
of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study. BMC Health Services
Research, 16(1), 657.
Dugstad, J., Eide,T., Nilsen, E.R. & Eide, H. (2019): Towards successful digital transformation through cocreation: a longitudinal study of a four-year implementation of digital monitoring technology in residential
care for persons with dementia. BMC Health Services Research, 19:366.
Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E., & Stendal,
K. 2017. Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping. Rapport fra forskningsprosjektet
"Implementation of welfare technology. Digital surveillance in municipalities and its impact on innovation of
services and organization". Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge, 1 ed.: 57.
http://hdl.handle.net/11250/2462955

Digital helsekompetanse
USN sine funn peker på behovet for en mye nærmere integrering av IT-kompetanse i helse- og
omsorgstjenesten og IT-tjenester som har større forståelse for behovene til helse- og
omsorgstjenesten. Dette er trolig en mindre barriere i spesialisthelsetjenesten, der helse er
primærvirksomheten og IT-tjenesten støtter denne. Sitatet er for øvrig hentet fra: Nilsen, E. R., Dugstad, J.,
Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E., & Stendal, K. 2017. Digitalt tilsyn – en reise i
samhandling og samskaping. Rapport fra forskningsprosjektet "Implementation of welfare technology. Digital
surveillance in municipalities and its impact on innovation of services and organization". Skriftserien fra Høgskolen i
Sørøst-Norge, 1 ed.: 57. http://hdl.handle.net/11250/2462955

Når det gjelder digital helsekompetanse, så har Hilde og Tom Eide nylig skrevet et bokkapittel som også
bygger på forskningen til USN gjennom flere år.Her er noen highlights fra kapittelet om Digital helse,
læring og mestring:
«Med pasientperspektiv som utgangspunkt, kan vi grovdele i tre faser hvor digitale løsninger kan være til nytte:
•
•
•

Orienteringfasen - fasen i forkant av behandling eller hjelpetiltak
Samvalgsfasen - fasen hvor pasienten skal ta valg sammen med helsepersonell om utredning, behandling og
oppfølging
Oppfølgingsfasen – fasen hvor pasienten får oppfølging og motivasjons- og mestringsstøtte»

«Skal pasienten kunne nyttiggjøre seg digitale tjenester - og kanskje også selv bidra aktivt i utformingen av disse tjenestene
gjennom helsehjelpen, må pasienten ha a) nok informasjon og kunnskap om helse, b) være motivert til å søke kunnskap eller
undersøke hva man kan gjøre for å unngå å bli syk (igjen), c) vite hva man kan gjøre hvis/når man blir syk og d) vite hvordan
han kan bidra til å opprettholde helsen så godt som mulig gjennom livet».
«Helsepersonellets nye rolle er et relativt uutforsket som eget område. Vi har imidlertid en del indirekte kunnskap om dette
fra studier av innovasjonsprosesser og implementering av helseteknologi (Nilsen mfl. 2017; Dugstad mfl. 2019). Vi skal her
sammenfatte noen hovedtrekk som viser seg i disse studiene. Vi kan skille mellom fire aspekter ved helsepersonellets
digitale helsekompetanse, som alle er viktige og som til dels overlapper i noen grad:
a) teknologisk kompetanse, dvs. kunnskap og praktiske ferdigheter i bruk av digital teknologi som anvendes i tjenesten,
b) mestringskompetanse, dvs. kunnskap om hvordan de aktuelle teknologiene kan understøtte (og/eller undergrave) pasienters
motivasjon og mestring av egen helsesituasjon,
c) pedagogisk kompetanse, dvs. ferdigheter i veiledning, undervisning og kommunikasjon rettet mot å bygge opp pasienters
digitale helse-kompetanse og deres motivasjon til å anvende de aktuelle teknologiene,
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d) innovasjons- og implementeringskompetanse, dvs. kunnskap om og forståelse av rollen som aktør i innovasjonsprosesser
og digitaliseringsprosesser».
Kilde: Eide, H. and Eide, T., (2020). Digital helse, læring og mestring i A. Vågan (Ed.) Helsepedagogiske metoder : teori og
praksis. 1. utgave. ed. Gyldendal: Oslo

3.3 Kompetansebehov identifisert ved Mini-metodevurdering

FHI er nasjonal ressursgruppe og drifter den nasjonale databasen for mini-metodevurdering.
En mini-metodevurdering brukes av sykehusene når et fagmiljø ønsker å innføre en ny metode. Den kan
også brukes til utfasing av allerede eksisterende metoder i sykehuset. Med metoder menes i denne
sammenheng alle typer tiltak som benyttes i helsetjenesten, for eksempel diagnostiske tester,
medisinske, kirurgiske og helsefaglige prosedyrer og medisinsk utstyr. Mini-metodevurdering skal
normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig
komponent.
Mini-metodevurdering er en nedskalert form av den tradisjonelle metodevurderingen og er spesielt
tilpasset beslutninger som skal tas på sykehusnivå. Når en beslutningstager i et sykehus skal avgjøre
om en metode bør innføres (evt. utfases) i sykehuset, må mini-metodevurderingen sees i sammenheng
med sykehusets strategi, organisering, økonomi og praksis.
To relevante minimetodevurderingen for målet om å flytte tjenester hjem, som er gjennomført i 2020
peker på særskilt behov for kompetanseheving ved innføring av metoden. Behov for kunnskapsbaserte
retningslinjer, og verktøy som sjekklister fremkommer i vurderingene gjengitt under:
Medisinsk avstandsoppfølging – asynkron kommunikasjon (2.9.2020, OUS):
Særskilt behov for kompetanseheving av personalet fordi sikkerheten for pasientene som velges inn til
bruk av metoden må ivaretas. Kunnskaper om sjekkpunkter for sikker bruk av metoden til en spesifikk
pasientgruppe må være til stede. Det må etableres kunnskapsbasert retningslinje for hvem som har
ansvar for å følge opp asynkron informasjon slik at foretaket holder avtalt responstid. Akutt
informasjon skal ikke formidles på denne måten- og løsningene må inneholde informasjon om dette.
Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging – videokonsultasjon (sanntid)
(3.4.2020, OUS):
Kompetansebehovet avhenger av personalets erfaring med pasientgruppen. I noen tilfeller kan det
kanskje være behov for en risikovurdering på systemnivå før bruk av metoden for en pasientgruppe via
dette også vurdere kompetansebehov hos personell og pasienter. Behandlers faglige vurdering og
kliniske skjønn må legges til grunn for beslutning om bruk av metoden for en spesifikk pasientgruppe.
Det er opp til den enkelte behandlers faglige skjønn om det kan foretas en forsvarlig
behandling/vurdering uten fysisk oppmøte. Denne vurderingen må gjøres i hvert enkelt tilfelle.
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Det kan utarbeides tilpassede verktøy som sjekklister, retningslinjer etc til bruk når metoden skal
benyttes.
Det bør også gjøres en vurdering av personale sin kompetanse relatert til bruk av metoden på den
enkelt vakt, slik man ellers gjør det i en avdeling når man fordeler oppgaver etter egnethet og
kompetanse. Personell kan ha behov for noe teknisk kompetanseheving i bruk av
videokommunikasjonsutstyr. Det kan også være særskilte krav til videokonsultasjon som må formidles
til behandler, f.eks håndtering av samtykke, informasjonssikkerhet mm.
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4. Mål med tiltaket
4.1 Formål
Hensikten med tiltaket Koordinert innsats om råd og veiledning er å bidra til Nasjonal helse og sykehus
plans mål om8:

Vi lærer av hverandre. Helsefelleskapene og det utadvendte sykehuset blir
arenaer for læring. Kompetanse deles både i team og mellom institusjoner. Ved
oppstart av et forbedringsarbeid spør ledere og personell «Hva kan vi lære av
andre?». Når de er ferdige, spør de «Hvem kan vi dele denne kunnskapen med?»

Basert på innsiktsarbeidet, tidligere utredning (leveranse til HOD 25.9. som første svar på oppdraget),
mulighetsbildet gitt i Nasjonal Helse og sykehusplan, og regionale utviklingsplaner som vist i planens
kap.12, tror vi det er mye kompetanse samlet sett i helse- og omsorgssektoren om digital hjemme
oppfølging og nettbasert behandling.
Vi mener behovet for råd og veiledning som er fremkommet i utredningsarbeidet så langt, kan dekkes
ved å tilrettelegge for deling av kunnskap og erfaring – og mulighet for å lære av hverandre både
innenfor spesialisthelsetjenesten og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
Gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) har vi erfaring med virkemiddelbruk for å møte
lokale barrierer for implementering og fremme erfaringsdeling. Virkemidlene i programmet er
økonomisk tilskudd, kompetansevirkemidler i form av veiledere og prosess støtte/veiledning,
nettverkssamlinger og nasjonale råd. Evaluering av virkemidlene har vist at alle virkemidlene oppleves
som nyttige, men kompetansevirkemidlene er de som samlet sett oppleves å gi størst nytte for
kommunene. Fellesnevneren for kompetansevirkemidlene er at de er prosessorienterte.
Disse erfaringene med virkemiddelbruk ønsker vi å ta med oss videre og bruke i arbeidet med tiltak om
råd og veiledning. Med nødvendige tilpasninger og justering ut fra innsikt i behov.

8

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023, Kortversjon. Side 5
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4.2 Resultatmål
Det som skal gjøres er å etablere en struktur og mekanisme for deling av kunnskap og erfaring om
implementering av digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling som dekker behov hos både
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Innebærer å etablere:
1. En mekanisme/struktur for løpende å avdekke sektorens behov for råd og veiledning
2. en struktur/mekanisme for deling og læring - og
3. en mekanisme for å koordinere etatene og spille inn behov for endringer i nasjonale
virkemidler.
Leveransene fra strukturen skal gi kunnskap om nytteverdi for pasienter, og tjeneste. Kunnskap og
kompetanse om tjenesteinnovasjonsprosessen og teknisk tilrettelegging.

4.3 Forventet effekt av tiltaket
Målgruppen for tiltaket er helsepersonell.
Forventet effekt av å dekke behov for kompetanse, råd og veiledning er økt kunnskap om nytteverdi
som gir trygghet for helsepersonell til å ta i bruk, og øke bruken av DHO og nettbasert behandling.

Forventet effekt av tiltaket koordinert innsats om råd
og veiledning er trygghet for helsepersonell til å øke
bruk av DHO og nettbasert behandling

Antakelse om mekanisme for effekt helt ut
Vår antakelse om mekanismen for at tiltaket har effekt helt ut er basert på flere forhold:
•

•

9

kunnskap fra innsiktsarbeidet, regionale utviklingsplaner og mulighetsbildet i Nasjonal helse- og
sykehusplan som samlet viser at det er mye aktivitet og mye kompetanse i sektoren om bruk av
teknologi for å flytte tjenester hjem.
evaluering av virkemidlene9 som brukes for nasjonal tilrettelegging i kommunesektoren om
implementering av velferdsteknologi viser at kompetansevirkemidler oppleves som nyttige.

Nasjonalt senter for e-helseforskning 2019
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•

•

fra implementeringsforskning10 vet vi at virksom formidling krever et element av kollegabasert
veiledning. Det vil si at det skjer best som "ansikt til ansikt" ferdighetsbasert interaktiv
formidling, og praktikere hører gjerne på andre praktikere.
forankring i kliniske fagmiljøer er driver for implementering11.

Den viktigste mekanismen for at aktiviteter som foreslås i denne rapporten gir effekt helt ut er å følge
med på kunnskap fra praksis og forskning – og tilrettelegge ved å tilby sektoren arena for deling og
læring av hverandre.

10
11

Ogden Terje
SINTEF rapport 2020:00804
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5. Helseaktørenes behov for råd
og veiledning
For å få innsikt i kommunene, fastlegene og spesialisthelsetjenesten sine behov knyttet til
nasjonale råd og veiledning innen digitale helsetjenester, er det gjennomført aktiv samhandling
med helseaktørene.
Felles for både kommunene og spesialisthelsetjenesten, så er det etablert og gjennomført en
spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen er ment å gi særlig kunnskap om:
1) begrepsforståelse og status knyttet til digital hjemme oppfølging,
2) utfordringer knyttet til å hurtig øke bruken av digital hjemme oppfølging samt
3) behovene for regionale/fylkeskommunale og nasjonale tiltak for å øke bruken av digital hjemme
oppfølging.
Undersøkelsen er besvart med god spredning av sentrale personer, bestående av både ledelse,
helsepersonell, rådgivere og teknisk personell.
Totalt har 28 personer besvart undersøkelsen fra kommunehelsetjenesten. I tillegg er det
gjennomført et dialogmøte med utvalgte personer fra kommunene, hvor svarene fra
spørreundersøkelsen er gjennomgått med mål om å supplere med viktig kunnskap.
I spesialisthelsetjenesten er undersøkelsen besvart av totalt 170 personer. Tilsvarende
dialogmøter som med kommunehelsetjenesten, er gjennomført med Helse Sør-Øst RHF, Helse
Midt Norge RHF og Helse Vest RHF, både for å presentere resultatene fra undersøkelsen samt for
å diskutere foreslåtte tiltak. Helse Nord RHF har også deltatt i undersøkelsen, men
oppsummeringsmøter er ikke gjennomført.
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5.1 Oppsummerte behov fra spesialisthelsetjenesten
Basert på svarene fra spørreundersøkelsen, samt dialogmøter som er gjennomført med RHFene,
oppsummeres nedenfor de aller viktigste behovene både lokalt, regionalt og nasjonalt, med mål om å
hurtig øke bruken av digital hjemme oppfølging. Totalt har 170 personer i helseforetakene svart på
undersøkelsen. Ingen på RHF-nivå har deltatt i selve undersøkelsen, kun i dialogmøtene.
Til sammen så svarer 92,3 % av respondentene på undersøkelsen, at «Ja, vi er i en oppstartfase»
(49,7%) eller «Ja, vi er godt i gang» (42,6%). Kun 0,6% av respondentene svarer «Nei, dette er ikke aktuelt
for oss».
Særlige utfordringer knyttet til å hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging
I spørreundersøkelsen etterspørres utfordringer knyttet til å øke bruken av digital hjemmeoppfølging.
Det gis en stor bredde av svaralternativer, samt at man kan velge flere alternativer, i tillegg gi en
tilleggskommentar. Kun tre av svaralternativene får mer enn 40%. Svaralternativet «Det er krevende å
skape endringer i arbeidsprosesser» får høyest svarprosent med 66,1%. Alternativet «Manglende
forankring i de kliniske miljøene» (44,2%), vitner i tillegg om at det er vanskelig å påvirke miljøene. Totalt
svar 47,3% at «Vi mangler verktøy for digital hjemmeoppfølging», noe som vurderes som et høyt tall.
Kun 12,1% svarer at «Pasienten ønsker det ikke».

Figur: Svar fra undersøkelsen på spørsmål: «Hva er særlige utfordringer knyttet til å hurtig øke bruken av digital
hjemmeoppfølging?»
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Nødvendig tiltak for å øke bruken av digital hjemmeoppfølging
Totalt uttrykker nær 79% av respondentene at de har behov for egne lokale tiltak. Dernest gir nær 60%
uttrykk for behov for regionale tiltak samt at 50% uttrykker et behov for nasjonale tiltak. Kun 29% av
HFene uttrykker et behov for samhandlene tiltak med kommunene.
Behovet for regionale tiltak
Knyttet til spørsmålet «Hvis behov for regionale tiltak, hvilke tiltak ønskes for å hurtig øke bruken av
digital hjemmeoppfølging?», så svares det relativt likt mellom alternativene «Kunnskap om nytteverdi
for pasient og helsepersonell» (55,9%), «Felles prosedyrer og rutiner for integrering med fagsystemene»
(58,4%) og «Regional teknologisk tilrettelegging» (54,7%).
Behovet for nasjonale tiltak
På spørsmålet, «Hvis behov for nasjonale tiltak, hvilke tiltak ønskes for å hurtig øke bruken av digital
hjemmeoppfølging?», så svarer totalt 56,8% av respondentene at det har behov for nasjonale tiltak om
«Kunnskap om nytteverdi for pasient og helsepersonell». I tillegg fremhever 46,9% behovet for
nasjonale tiltak knyttet til «Nasjonale anbefalinger (faglige og tekniske)».

Figur: Svar fra undersøkelsen på spørsmål: «Hvis behov for nasjonale tiltak, hvilke tiltak ønskes for å hurtig øke
bruken av digital hjemmeoppfølging?»

Innspill fra dialogmøter med RHFene
Som nevnt, så er det gjennomført dialogmøter med RHFene hvor svarene fra undersøkelsen er
presentert og diskutert. RHFene forsterker det inntrykket som kommer frem i undersøkelsene, dvs.
uttrykker at det vil være nyttig med informasjon om erfaringer og anbefalinger i forhold til verktøy og
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aktuelle pasientgrupper. Å samle inn og tilgjengelig gjøre gode eksempler, erfaringer og råd vil være
nyttig. Det er interessant med erfaringer og eksempler fra Norge og resten av verden. I tillegg vil det
være nyttig med en konkretisering nasjonalt av de ulike formene for digitale løsninger som finnes, både
i spesialisthelsetjenester, i kommunal helsetjenester og i pasientforløp som går på tvers av
tjenestenivåene. Oppsummert knyttet til nasjonale tiltak, så er det behov for jobbe videre med to spor,
nasjonale faglige anbefalinger og deling av gevinsthistorier.

5.2 Oppsummerte behov fra kommunene
Spørreundersøkelsen er sendt til 15 kommuner. Disse er:
•
•
•

Trondheim, Sarpsborg, Stavanger (fra første fase av utprøvingen i regi av Nasjonalt
velferdsteknologiprogram)
Oslo, Bodø, Larvik, Stad, Agder, Ullensaker/Gjerdrum (deltar i pågåande utprøving)
Lebesby, Kongsvinger, Færder, Ringerike, Sykkylven, Frøya (kommuner som har startet med
DHO på egenhånd, eller er i prosess).

Vi har mottatt svar fra 28 personer i de 15 kommunene. Det er først og fremst helsepersonell,
prosjektledere og rådgivere som har svart. Ledelse er også representert. Alle fylker med unntak av
Rogaland og Vestland er representert.
Basert på svarene fra spørreundersøkelsen, samt dialogmøter som er gjennomført med kommunene12,
og tidligere undersøkelser oppsummeres nedenfor de aller viktigste behovene og ønsker om tiltak for å
hurtig øke bruken av digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling.
Hva legges i digital hjemme oppfølging?
Alle kommunene svarer at de er i gang med/oppstart av digital hjemme oppfølging. På spørsmål om
hva som legges i begrepet digital hjemme oppfølging svarer 75% av respondentene (21 svar) tjenester
med bruk av videokonsultasjoner. Videre svarer mer enn 50% tjenester med bruk av velferdsteknologi,
tjenester med bruk av meldinger mellom behandler og bruker, tjenester med bruk av teknologi for
nettbasert behandling, og tjenester med bruk av personrapporterte data.
Særlige utfordringer knyttet til å hurtig øke bruken av digital hjemme oppfølging
I spørreundersøkelsen etterspørres utfordringer knyttet til å øke bruken av digital hjemme oppfølging.
Det gis en stor bredde av svaralternativer, samt at man kan velge flere alternativer. Svaralternativet «Det
er krevende å skape endringer i arbeidsprosesser» får høyest svarprosent med 59,3%. Deretter følger "Vi
mangler økonomiske ressurser for igangsetting" med 37%, og «Manglende forankring i fag miljøene»
(33,3%). Svarene bekreftes av forskning om barrierer og drivere for implementering i kapittel 2. Endring i
arbeidsprosesser og faglig forankring oppleves som utfordrende for både kommuner og helseforetak.

12

Dialogmøtet 26.januar 2021er holdt med kommuner som er med i utprøving av digital hjemme oppfølging i
regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram
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Figur: Svar fra kommuner i undersøkelsen på spørsmål: «Hva er særlige utfordringer knyttet til å hurtig øke
bruken av digital hjemme oppfølging?»

Kommunene uttrykker behov for samhandlingstiltak med sykehusene
Totalt uttrykker nær 68% av respondentene at de har behov for samhandlingstiltak med sykehusene. Til
sammenlikning er det kun 29% av HFene som uttrykker et behov for samhandlene tiltak med
kommunene.
I dialog med kommunene som deltok i undersøkelsen blir det tydeligere at det er behov for å
samarbeide bedre om tjenester som organiseres som digital hjemme oppfølging både i
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten – rettet mot samme målgruppe.
Deretter uttrykker kommunene behov for egne lokale tiltak (61%). Dernest gir nær 39% uttrykk for behov
for regionale tiltak samt at 25% uttrykker et behov for nasjonale tiltak.
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Figur: Svar fra kommuner i undersøkelsen på spørsmål: «Hva er nødvendig tiltak knyttet til å hurtig øke bruken
av digital hjemmeoppfølging?»

Behovet for regionale (fylkesvise) tiltak
Knyttet til spørsmålet «Hvis behov for regionale/fylkesvise tiltak, hvilke tiltak ønskes for å hurtig øke
bruken av digital hjemme oppfølging?», så er det behov for "Kunnskap om nytteverdi", "Økonomisk
tilskudd" og "Kompetansevirkemidler", som får mer enn 50% svar.
Svaralternativ «Kunnskap om nytteverdi for pasient og helsepersonell» (55,9%), er også på toppen av
svarene fra helseforetakene om regionale tiltak.
Behovet for nasjonale tiltak
På spørsmålet, «Hvis behov for nasjonale tiltak, hvilke tiltak ønskes for å hurtig øke bruken av digital
hjemme oppfølging?», så svarer totalt 83,3% av respondentene at det har behov for "Nasjonale
anbefalinger (faglige og tekniske), "Nasjonale tilskudd" (70,8%), "Felles prosedyrer og rutiner for
integrering med fagsystemene" (66,7%) og "Kunnskap om nytteverdi" og "Nasjonal tilrettelegging for
samhandling" (begge med 58,3%).
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For helseforetakene er det nasjonale tiltak om «Kunnskap om nytteverdi for pasient og helsepersonell»
som topper svarene. I tillegg fremhever 46,9% behovet for nasjonale tiltak knyttet til «Nasjonale
anbefalinger (faglige og tekniske)».

Figur: Svar fra kommuner i undersøkelsen på spørsmål: «Hvis behov for nasjonale tiltak, hvilke tiltak ønskes for
å hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging?»

Fastlegenes behov
I tidligere utredning om e- konsultasjon og fastlege og legevakt fremkommer behov som er relevant
kunnskap å ta med i denne rapporten:
Medisinskfaglige behov: Trygge digitale arbeidskanaler som legger godt til rette for bruk i praksisen.
Gode rammer og tekniske løsninger som er brukervennlige for både lege og pasient. God støtte og
veiledning for å avhjelpe bekymring rundt oppstart med digital dialog.
Øke tilgjengelighet: Gjøre helsetjenester mer tilgjengelige, f.eks. for innbyggere som av ulike årsaker
ikke lett kan møte til fysisk undersøkelse hos lege. Redusere risikoen for smittespredning ved at
pasienter med akutt infeksjonssykdom som trenger sykemelding eller legeattest kan vurderes gjennom
videokonsultasjon.
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Forsvarlig ressursbruk: Sluse pasienter inn til riktig behandling og riktig ressursbruk. Effektivisere
arbeidsflyten til fastlegene. Styrt utvikling av e-konsultasjoner for å realisere gevinster for aktørene og
samfunnet. Redusere utgifter og tapte arbeidsinntekter forbundet med legebesøk.

5.3 Behov knyttet til samhandling
InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren
som gir råd og veiledning til samhandlingsprosjekter. Kunnskap om behov for samhandling som
formidles her er basert på InnoMed sine erfaringer.
Helseforetakenes og kommunes behov knyttet råd og veiledning rundt samhandling kan kategoriseres
som følgende:
Behov knyttet til styring: Både prosjekter som deltar i NVP, og InnoMed-prosjekter har ytret ønske om
råd og veiledning knyttet til egnede styringsstrukturer for digital hjemmeoppfølging.
Helsefellesskapsmodellen er ny, og helseforetak og kommuner benytter i dag ikke strukturen til å lage
felles mål, strategier og omforente prioriteringer for digital hjemmeoppfølging. Initiativene kommer
enten fra kommunen eller fra helseforetaket, og den andre parten inviteres inn i arbeidet13. Det er
foreløpig svært få tiltak for digital hjemmeoppfølging hvor HF og kommuner styrer tiltakene som
likeverdige parter. I arbeid med sømløse pasientforløp som går på tvers, bør partene i helsefellesskapet
sammen identifisere hvilke pasientgrupper som antas å ha størst samfunnsøkonomisk effekt av slike
tjenester.
Organisatoriske behov: Spesialist- og primærhelsetjenesten har ulike organisasjonskulturer.
Eksempelvis, er spesialisthelsetjenesten mer forskningsdrevet enn kommunene, og de har en noe mer
hierarkisk kultur. Kulturen for produktinnovasjon er sterk på mange sykehus, hvor TTOene har en klar
rolle i forhold til kommersialiseringsmetodikk. Helseforetak på tvers av landet har hittil ikke hatt en
enhetlig tilnærming til tjenesteinnovasjon.
Kommunesektoren har på sin side deltatt i NVP siden 2013, og i svært mange kommuner er metodisk
tilnærming til tjenesteinnovasjon i større grad innarbeidet sammenlignet med i spesialisthelsetjenesten.
Dette betyr at kommunene snakker samme språk rundt utvikling av tjenester.
Kulturforskjellene representerer noen utfordringer i samarbeid om digital hjemmeoppfølging: Det er
viktig at både kommuner og helseforetak kan snakke samme språk rundt tjenesteutvikling slik at de kan
utvikle forløp sammen. InnoMed har i 2020 foretatt et valg av metodisk tilnærming for
samhandlingsprosjekter, hvor Veikart for tjenesteinnovasjon (eid av KS) blir benyttet. Det vil være behov
for å gå i dialog med KS angående tilpasning av veikartet i forhold til både samhandlingsforløp, språk,
og muligens en klarere link til forskning på området.
Databehov: Dersom forløp for digital hjemmeoppfølging skal oppfattes sømløse for pasienten og
behandlerne, er det behov for tilgang til oppdaterte data om pasienter og tjenester.
På kort sikt har kommunene og helseforetakene behov for veiledning om hvordan de bør gå frem i valg
av løsninger for digital hjemmeoppfølging som gjør at både pasienten og behandlerne oppfatter et
sømløst brukergrensesnitt.
På kort sikt er det også behov for veiledning rundt hvordan helseforetak og kommuner kan benytte
eksisterende data om tjenesteforbruk i arbeid med å identifisere hvilke pasienter som kan ha
samfunnsøkonomisk nytte av digital hjemmeoppfølging, nullpunktsmålinger og oppfølging av gevinster
på tvers av helsefelleskapet.
13

Kilde: InnoMed,2020
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På lengre sikt vil tiltak ifm. Digital egenbehandlingsplan, Velferdsteknologisk knutepunkt, Akson,
Helseplattformen og Program helhetlig samhandling gjøre at dataflyten mellom forvaltningsnivå vil
forbedres.
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6. Forslag til nasjonale tiltak
6.1 Pådriver for kunnskapsbasert utvikling – i to spor
Forankring og forståelse i fagmiljøer er en sentral driver for implementering av nye løsninger i helse- og
omsorgssektoren (gjelder både helseforetak og kommuner). Kunnskap om nytteverdi for pasienter og
personell, nasjonale råd og anbefalinger er av sektoren et høyt prioritert etterspurt nasjonalt tiltak. Vår
anbefaling er derfor å prioritere aktivitet i 2021 som imøtekommer dette behovet.
Helsedirektoratets fagrolle14 innebærer å være pådriver for kunnskapsbasert arbeid, og sammenstille
kunnskap og erfaring i faglige spørsmål og opptre nasjonalt faglig normerende.
Det tar lang tid å utarbeide et normerende produkt. Innspillene fra tjenesten peker på behov for en mer
aktiv pådriverrolle. To av Helsedirektoratets strategiske satsingsområder ("brukeren først" og "effekt
helt ut") innebærer å prioritere aktiviteter som har størst relevans og verdi for oppdragsgiver og
brukerne/folks helse, og sørge for gode overleveringer til sektoren og ta ansvar for effekt helt ut til
brukeren.
Derfor har vi valgt å dele pådriverrollen i to spor hvor det ene jobber litt mer smidig og løpende
dokumenterer og deler, og på den måten også får innsikt i behov for råd og veiledning som igjen kan
være av betydning for virkemiddelbruk.
Det andre sporet er arbeid med å ta frem nasjonale anbefalinger på området. Arbeidet starter i april
2021 og nasjonale anbefalinger forventes å publiseres i 2022. Arbeidet etableres som et prosjekt i tråd
med helsedirektoratets prosesser for retningslinjearbeid.
Samlet sett innebærer pådriverrollen her å vise retning utfra kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig.

Figur: Helsedirektoratets fagrolle som pådriver for kunnskapsbasert arbeid

Videre arbeid med løpende å dokumentere og dele erfaringer tenker vi å gjøre i et samarbeid med
innovasjons-, kunnskaps- og fagmiljøer i sektoren som gjennom praksis og forskning utvikler kunnskap
på området digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling.

14

TB 2021 pkt.1.2 om Samfunnsoppdrag

Digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling

31

Et samarbeid om å være en pådriver for deling og læring. Rollens funksjon og oppgaver skal være
løpende å avdekke behov, bidra med å dele og spre kunnskap, og koordinerer innsats for tilpasning av
virkemidler15.

6.2 Pådriver for kunnskapsbasert utvikling ved å dele og lære av hverandre.
Innovasjons-, kunnskaps- og fagmiljøer i sektoren som gjennom praksis og forskning utvikler kunnskap
på området digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling er flere. Her gis en kort beskrivelse.
Utprøving av samhandling om digital hjemme oppfølging i primærhelsetjenesten, i regi av Nasjonalt
velferdsteknologiprogram
Utprøvingen skal i 2021 gjennomføres som et samarbeid i helsefellesskapet. Virkemidlene som nyttes
er økonomisk tilskudd, kompetansevirkemidler og prosjektoppfølging.
Målet er å prøve ut samhandling om digital hjemme oppfølging, for å bedre fysisk og psykisk helse for
pasientene, bedre pasientopplevelse samt økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten.
Målgruppen er pasienter med kroniske sykdommer, med medium til høy risiko for forverring av sin
tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester.
Samarbeidsprosjektenes erfaringer vil gi nyttig og relevant innsikt i barrierer og drivere for
implementering.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
To av sentrene for forskningsdrevet innovasjon er særlig aktuelle fordi de produserer forskningsbasert
kunnskap av relevans for implementering og spredning av digital hjemme oppfølging og nettbasert
behandling.
Sentrene er:
Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health, vertsinstitusjon: Helse Bergen HF.
Senterets hovedmål er å utvide bruken og effekten av digitale intervensjoner innenfor mental helse
gjennom forskning på effektivitet sammenlignet med standard behandling, helseøkonomiske og
samfunnsøkonomiske effekter, strategier for implementering og tidlig "Health Technology
Assessment". Senteret vil ta utgangspunkt i eksisterende digitale intervensjoner og vil forske på og
utvikle metoder og modeller for helse- og samfunnsøkonomiske analyser, tjenestedesign og
implementering, og metodevurdering.
Selv om effekten for pasienten av digitale intervensjoner er godt dokumentert, er bruken av slike
fremdeles begrenset. Det er et behov for ny kunnskap om helseøkonomiske effekter, strategier for
implementering og metodevurdering slik at bruken kan økes.
C3 er et senter for forskningsdrevet innovasjon, vertsinstitusjon: Oslo universitetssykehus.
C3 utvikler kunnskapsbaserte metoder og verktøy som gjør det mulig for pasienten å være aktiv i egen
behandling og oppfølging. C3 bygger samarbeid for hurtig og effektiv implementering av nye
helsetjenester innen avstandsoppfølging og hjemme sykehus – for å bidra til verdiskaping for
kommuner, sykehus og helsenæringen.

15

Jfr resultatmål for tiltaket Koordinert innsats om råd og veiledning, kap.3 i rapporten her.
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Innovasjonsprosjekter i spesialisthelsetjenesten
Alle de regionale helseforetakene har utviklingsplaner for å flytte tjenester hjem til pasienten16. På
spørsmål i undersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med denne rapporten svarer 92,3 % av 170
personer i helseforetakene at «Ja, vi er i en oppstartfase» (49,7%) eller «Ja, vi er godt i gang» (42,6%).
Kun 0,6% av respondentene svarer «Nei, dette er ikke aktuelt for oss». Innsatsen knyttet til å flytte
tjenester hjem (herunder digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling) skaper erfaringsbasert
kunnskap om implementering av tjenesteinnovasjon av relevans for hele sektoren.

Figur: Svar fra helseforetak i undersøkelsen på spørsmål: «Har ditt helseforetak tatt i bruk digital hjemme
oppfølging?»

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet, god pasientflyt
og ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal
HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.
RSHU bidra til:

16

Meld. St. 7 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, kap.12
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•
•
•
•
•

Fremragende helsetjeneste og fremragende behandling gjennom god faglig kvalitet, god
pasientflyt og optimal ressursutnyttelse.
Realisering av helhetlige standardiserte pasientforløp mellom sykehus og kommune.
Redusere uønsket variasjon i helsetjenesten gjennom utvikling av helhetlige standardiserte
pasientforløp.
Introduksjon av ny teknologi og digitalisering av helhetlige pasientforløp koblet til innføring av
Helseplattformen.
Bedret brukeropplevelse for pasientene og de ansatte gjennom å anvende tjenestedesign i
planlegging, innføring og implementering av helhetlige standardiserte pasientforløp.

Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren (InnoMed)
InnoMed17 eies og drives av de fire regionale helseforetakene og KS. InnoMeds oppgave er å spre
kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. InnoMed består at
et lite sekretariat og et team av innovasjonsrådgivere som driver InnoMeds kommunikasjonskanaler, gir
prosessveiledning i tjenesteinnovasjon og fasiliterer nettverksaktiviteter på tvers av helsetjenesten og
med næringslivet. InnoMed skal:
•

Jobbe fokusert innen forankrede satsingsområder.

•
•
•
•

Jobbe i skjæringspunktet mellom kommuner og Helseforetak.
Jobbe med prosess-veiledning og kompetansenettverk.
Bidra til organisatorisk implementering.
Sikre at konkrete erfaringsgrunnlag spres og gjenbrukes av andre.

Styringsgruppe og ressursgruppe: Helse Midt-Norge leder InnoMeds styringsgruppe og ressursgruppen.
Helse Midt-Norge er også ansvarlig for kontrakten med nåværende tjenesteleverandør i InnoMed som
er PA Consulting Group med samarbeidspartnerne Bouvet og SIKT.
InnoMeds styringsgruppe består av fagdirektørene i RHFene og representant fra KS. Styringsgruppen
vedtar InnoMeds mandat, og godkjenner InnoMeds satsingsområder.

Interregionalt kompetansenettverk om implementering av internettveiledet behandling (under
etablering)
Helseregionene samarbeider regelmessig om fagutvikling og etablering av nye tjenester. Veiledet
internettbehandling er en behandlingsmetode som krever kompetanseoppbygging og fagutvikling i alle
regioner. Interregionalt fagdirektørmøte18 behandler 25/1-21 Forslag til et interregionalt
kompetansenettverk som kan koordinere og bygge opp kompetansen i fagfeltet veiledet
internettbehandling.
Formålet med nettverket er å bidra til oppbygging og spredning av kompetanse om eMeistring i alle
helseregioner i landet. Målet er at alle helseregioner innen 2 år, selv skal etablere miljø som skal kunne
videreføre kompetanse i egen helseregion. Etter 2 år blir det foretatt en evaluering, og hensikten er å
avvikle kompetansenettverket.
Kompetansenettverket skal utarbeide en kompetanseplan som strekker seg over to år.
Kompetansenettverket får ansvar for:

17
18

https://innomed.no/
Notat til interregionalt fagdirektørmøte 25/1-2021, fra Helse Vest.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeide kompetanseplan
Opplæring, veiledning og kompetansespredning
grunnleggende opplæring i de ulike behandlingsprogrammene
behandlingsrutiner
Rollen som e-terapeut
Samarbeide om registreringspraksis i journalsystem og i behandlingsportalen
Etablere samarbeid om fag- og kompetanseutvikling, erfaringsutveksling
Arrangere eventuelle fagsamlinger

Det er foreslått representasjon med en til to representanter fra hver region, en med ansvar for
koordinering og organisering, og en med faglig ansvar. Representantene i kompetansenettverket har
ansvar for å bidra aktivt i nettverket, og bidra til kompetansespredning lokalt i egen region.
•
•
•

Nettverket ledes av Helse Vest v/Helse Bergen, og dette innebærer ansvar for å:
Initiere, koordinere og lede arbeidet i det regionale kompetansenettverket
Utarbeide handlingsplan og årlig rapportering, og presentere statusrapport til det interregionale
fagdirektørmøtet.

De regionale helseforetakene bør ha egne regionale arbeidsgrupper, og evt. lokale, som arbeider med
opplæring og kompetansespredning av eMeistring i egen region, se figur under.

Figur 1

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter19. Sentrene skal bidra til utvikling
innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

19

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/utviklingssenter-for-sykehjem-oghjemmetjenester
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Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til
å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av
ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.
Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet. Vertskommunen
har krav om medfinansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse.
Utviklingssenteret er knyttet til et fagutviklingsmiljø i vertskommunen.

KS Kompetansenettverk for e-helse (KS ekomp)
KS kompetansenettverk20 for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale ehelseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT. Beskrivelse av kompetansenettverkets
mandat for 2020:
"KS har etter samråd med kompetansenettverket for e-helse (KS e-komp), statlige samarbeidsaktører
og medlemmene i vår styringsmodell (Digitaliseringsutvalget og KommIT) satt følgende overordnete
mål for arbeidet i 2020:
•
•
•
•
•
•

Bidra i innføringen av digitale legemiddelløsninger i kommunene, utprøving av kjernejournal
Bidra i innføring av HelseID og eID på sikkerhetsnivå 4 i kommunesektoren.
Bidra i forvaltning av digital samhandling mellom HF, fastleger og kommuner.
Bidra i innføringen av digitale innbyggertjenester, DigiHelse
Bidra i overgang til modernisert folkeregister, utprøving av elektronisk melding om dødsfall
(MFR helse)
Bidra med å spre kunnskap om velferdsteknologi."

Nasjonalt senter for e-helseforskning21 (NSE)
Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet i 2016 for å bidra til den nasjonale utviklingen på ehelsefeltet. Senteret er tverrfaglig og har per 2019 79 ansatte, hvorav 41 med doktorgrad.
En uttalt visjon fra Helse- og omsorgsdepartementet er at Nasjonalt senter for e-helseforskning skal
skaffe og forvalte en fullstendig oversikt over erfaring og kunnskap som kan brukes for å styrke
gjennomføring av nasjonale tiltak på e-helseområdet.
Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet
gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Gjennom tverrfaglig forskning og
kunnskapsutvikling ønsker de å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Sammen med hele
sektoren skal de nå det nasjonale målet om pasientens helsetjeneste.
Deres ambisjon er å være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningssenter. Deres
viktigste oppgave er å forske sammen med andre fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Deres
forskning skal være uavhengig og holde høy etisk standard.
Kunnskapsformidling er en kjerneaktivitet, og senteret skal publisere all sin forskning åpent og
tilgjengelig. De skal jobbe for at kunnskapen tas i bruk.
Gjennom deres nasjonale rolle vil de bygge nettverk og samarbeide med hele sektoren. Her kan alle
som forsker på e-helse være med.

20

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digitalisering-i-helse-ogomsorgsektoren-e-helse/ks-kompetansenettverk-for-e-helse-ks-e-komp/
21
https://ehealthresearch.no/om-oss
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Andre
Andre aktuelle aktører å følge med og hente kunnskap fra er forsknings- og utviklingsarbeid i regi av
Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, og
Nordens velferdssenter.

6.3 Kort vurdering og videre arbeid
Vurdering av aktørbildet i forhold til samarbeid om en pådriverrolle for deling og læring
Aktørbildet over er vurdert med hensyn til hvor raskt det kan være mulig å etablere et samarbeid, samt
grad av involvering av fagmiljøer22 i tjenesten, bidrag til samarbeid mellom helseforetak og kommuner
og grad av myndighetsinvolvering.
Kort vurdering følger her:
Samhandlingsprosjekter som prøver ut digital hjemme oppfølging i primærhelsetjenesten, i regi av
Nasjonalt velferdsteknologiprogram, er i gang og nye prosjekter starter i første kvartal av 2021.
Prosjektene følges tett av Helsedirektoratet og gir relevant kunnskap om implementering i et
samhandlingsperspektiv, herunder kunnskap av betydning for nasjonal infrastruktur og datadeling.
Sentrene for forskningsdrevet innovasjon er i gang og produserer forskningsbasert kunnskap basert
på praksis fra både kommuner og helseforetak av relevans for digital hjemme oppfølging og nettbasert
behandling.
Innovasjonsprosjekter i spesialisthelsetjenesten er godt i gang og alle de regionale helseforetakene
har satsinger på området som gjør det mulig med et samarbeid om deling av erfaring og kunnskap
mellom regioner og på tvers av forvaltningsnivåer. Svarene på spørreundersøkelsen om behov for råd
og veiledning viser at begrepet digital hjemmeoppfølging favner et bredt innhold, og at det er tjenester
med bruk av video (omtalt under kapittel nettbasert behandling i NHSP kap.7) som er mest utbredt til
nå. Se figuren under.

22

Jfr barrierer og drivere for implementering av nye løsninger og kartlagte utfordringer, kap. 2 og 4 i rapporten
her
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Figur: Svar fra helseforetak i undersøkelsen på spørsmål: «Hvis dere har kommet i gang med digital hjemme
oppfølging, hvilke tjenester tilbys i dag?»

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) er i drift og bidrar i stor grad til at digital hjemme
oppfølging og nettbasert behandling tas i bruk i Helse Midt Norge RHF. Senteret bistår blant annet St.
Olavs hospital HF med satsingen på bruk av video. Senteret har regionalt fokus og det finnes ikke
liknende kompetansesentre i andre regioner. Men erfaringene fra RSU er relevant og kan deles med
andre. Senteret finansieres av RHF og HF. Modellen kan gjenbrukes.
InnoMed er i drift og kan derfor komme raskt i gang. Nettverket har fokus på samhandling og
organisatorisk implementering. Det er usikkert og må undersøkes nærmere hvor god nettverkets
forankring er i fagmiljøene i tjenesten. Eierstrukturen ivaretar samarbeid og deling mellom helseforetak
og kommuner. Det er ingen kobling til direktoratene.

Interregionalt kompetansenettverk etter modell for internettveiledet behandling er/blir besluttet nå og
en aktuell modell å bygge videre på. Forankring i fagmiljøene i tjenesten ivaretas gjennom
nettverksstrukturen og oppgavene som har stort faglig fokus. Modellen omfatter
spesialisthelsetjenesten.
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Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) strukturen er på plass i kommunene og kan
videreutvikles. Utviklingssentrene er knyttet til et fagutviklingsmiljø i vertskommunen og har dermed
forankring i fagmiljøene. Flere av utviklingssentrene har gode forutsetninger for videreutvikling med
utgangspunkt i sin erfaring med å bistå kommunene med integrering av velferdsteknologi i tjenesten,
mens andre ikke har forutsetninger på plass enda.
KS Kompetansenettverk for e-helse (KS ekomp) er et nettverk i og for kommuner. Strukturen er på
plass og kan videreutvikles. Nettverket har kompetanse på innføring og har allerede en oppgave med å
spre kunnskap om velferdsteknologi. Nettverket finansieres av HOD.
Nasjonalt senter for e-helseforskning har en nasjonal rolle og kunnskapsformidling er en
kjerneaktivitet. Senteret skal publisere all sin forskning åpent og tilgjengelig. De skal jobbe for at
kunnskapen tas i bruk. NSE er en sentral samarbeidspartner for helsedirektoratet på
velferdsteknologiområdet og vil fortsatt være en viktig aktør å samarbeide med videre om en
kunnskapsbasert utvikling av tjenesten på området digital hjemme oppfølging og nettbasert
behandling.

Videre arbeid
I drøfting med representanter for regionale helseforetak og kommuner er det enighet om behov for en
pådriverrolle på tvers av fagområder, gjerne i kombinasjon med faglig(e) undergruppe. Kobling til
myndighetene anses også som viktig. Samt å kombinere pådriverrollen med styringsdokumentene til de
regionale helseforetakene.
En av helseaktørene beskriver behovet slik: "For å få helsetjenestene til å skifte driftsmodell er det viktig
at grunnmodusen nå skal være smidig - et kompetansenettverk vil være en fin overbroing som er
teknologiuavhengig. Nettverket bør også ha som oppgave å komme frem til hvordan vi skal rapportere en
god erfaring".
Flere mener det er behov for å utdype ting i fellesskap mellom alle helseaktører for felles forståelse og
for kobling til riktig virkemiddelbruk som finansiering. Derfor viktig med kobling til myndighetene.
Viktig at alle aktørene kan være med samtidig for å lytte ut hvem som kan gjøre noe med hva, inkludert
myndighetsavklaring. Behovet for samskaping23 bekreftes, og kompetansenettverk kan være en av flere
arenaer for dette.
En modell med nasjonal overbygning i kombinasjon med et regionalt nivå kan ivareta det som er
fremkommet i drøfting så langt.
Basert på behovene for nasjonale tiltak som helseaktørene involvert i rapporten her er tydelig på24, samt
prioritering gitt i oppdrag fra HOD25, bør samarbeidet først og fremst ivareta behov for kunnskapsbasert
utvikling til støtte for helsefelleskapenes valg av modeller for tjenesteyting på tvers som involverer
flytting av tjenester hjem til pasienten.

23

Se kapittel 2.2 om barrierer og drivere hvor samskaping er definert.
Se kap.4
25
TB2021-48 om å tilrettelegge for å flytte tjenester hjem. Arbeidet skal innrettes i tråd med etatenes rapport
av 25.september 2020 med følgende justeringer: Klargjøre målstruktur, understøtte helsefellesskapene, bidra
til en kunnskapsbasert utvikling og videreutvikling av finansieringsordningene.
24
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Oppgaven til pådriverrollen om deling og læring blir å holde kontakt med/følge med på erfaringer fra
alle forskningsbaserte og erfaringsbaserte innovasjonsaktiviteter vist i aktørbildet og "snappe opp"
erfaringer og kunnskap som er relevant for flere og formidle/dele i sektoren.
Foreløpige ideer om hvordan deling kan gjøres er gjennom arrangement, nettverk, og en temaside for
deling av kunnskap om nytteverdi, metode og prosessverktøy, praktiske eksempler og informasjon.
Samarbeidet og dialog med sektoren skal også gi myndighetene innsikt i behov som kan ha betydning
for endring i virkemiddelbruk på området. Dette sees i sammenheng med/koordineres med alle
nasjonale tilretteleggingstiltak på området (dvs alle tiltak i DigiHjem). Til dette arbeidet kan det være
behov for å etablere mer spesifikke arbeidsgrupper som skal være med å utrede problemstillingene
nærmere.
Helsedirektoratet skal i sin rolle som fagmyndighet bidra til en kunnskapsbasert utvikling av tjenestene,
og bidra til at kommuner, herunder fastlegetjenesten, og helseforetak kan fatte sine beslutninger basert
på oppdatert kunnskap om konsekvenser for alle berørte aktører for kvalitet og samlet bærekraft av å
flytte tjenester hjem.
Løpende deling og læring er her et element i kunnskapsbasert utvikling.
I det videre arbeidet vil helsedirektoratet jobbe for etablering av samarbeid med innovasjons-,
kunnskaps- og fagmiljøer fra helseforetak, kommune og aktører med nasjonale roller, om en
pådriverrolle for løpende deling og læring om å ta i bruk digital hjemme oppfølging og nettbasert
behandling.
Forslaget er skissert under:

Figur: pådriver for kunnskapsbasert utvikling ved å dele og lære av hverandre.
Samarbeidet etableres med kjente aktører, men modellen er allikevel "ny" i form av en smidig og
dynamisk tilnærming. Det mener vi krever en styrt etablering med kontinuerlig utprøving, evaluering og
justering før eventuelt overføring av oppgaver til en eller flere av aktørene i mer permanent drift. Videre
arbeid innebærer også nærmere vurdering av muligheter og behov for finansiering av en
sekretariatsfunksjon.
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7. Arbeidsplan for 2021
7.1 Etablering av samarbeid om pådriverrolle for kunnskapsbasert utvikling
Videre arbeid med etablering av samarbeid med innovasjons-, kunnskaps- og fagmiljøer. Oppgavene til
pådriverrollen vil være å
Holde kontakt med/følge med på erfaringer fra forskningsbaserte og erfaringsbaserte
innovasjonsaktiviteter i sektoren og "snappe opp" erfaringer og kunnskap som er relevant for flere og
formidle/dele. Kunnskap som understøtter helsefellesskapene skal prioriteres. Herunder modeller for
tjenesteyting på tvers som også involverer flytting av tjenester hjem til pasienten.
Løpende avdekke behov for tilpasning av virkemidler. Oppgaven innebærer forståelse av
implementerings prosesser og lokale barrierer og i hvilken grad det er en barriere som myndighetene
eller andre virkemiddelaktører kan gjøre noe med, eller om dette ligger innenfor tjenestenes eget
ansvar. For Helsedirektoratets sin del er det tre områder som skal ivaretas i dette oppdraget og det er å
understøtte helsefellesskapene, bidrag til en kunnskapsbasert utvikling og videreutvikling av
finansieringsordningene. Det blir viktig for pådriverrollen å ha kontakt med interne aktiviteter i Hdir som
jobber med nasjonale råd og anbefalinger på området, tilpasning av finansieringsordningene og andre
aktiviteter /tiltak knyttet til Nasjonal helse og sykehusplan om tilrettelegging, styringsinformasjon, råd
og veiledning.
Koordinere med virkemiddelapparatet innebærer koordinering av behov og "svar" på behov mellom
øvrige virkemiddelaktører som har ansvar knyttet til tilrettelegging for å flytte tjenester hjem
(Direktoratet for ehelse, Statens legemiddelverk, Norsk Helsenett og Folkehelseinstituttet). Samt å løse
knoter og bygge ned barrierer for tjenestene, herunder å stimulere til bedre samstemmig informasjon
og rådgivning på tvers av sentrale statlige aktører.
Deltakere i samarbeidet om en pådriverrolle for deling og læring bør være representanter fra
utprøvingen av digital hjemme oppfølging i primærhelsetjenesten, representanter fra prosjekt/programsatsinger innen digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling i helseforetak og RHF,
InnoMed, Nasjonalt senter for e-helseforskning, andre aktuelle forskningsmiljøer og representanter fra
sentre for forskningsdrevet innovasjon.
Formålet med samarbeidet om pådriverrollen er å lære av hverandre og være oppdatert på til enhver tid
tilgjengelig kunnskap på området digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling.
Tid: Samarbeidet bør være etablert og ha gjennomført oppstartsmøte innen 1. juli 2021.

Figur: Komponentene i pådriverrollen
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7.2 To arenaer for løpende deling under planlegging
Det er under planlegging to arenaer for deling. Den ene er en temaside i regi av Helsedirektoratet
og den andre en webinarserie i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Temasiden:
Formålet med temasiden er å tilrettelegge for deling og læring som bidrar til inspirasjon og
kunnskapsbasert utvikling av tjenester med digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling.
Innholdet på temasiden bør være: tematisk begrepsavklaring, temabaserte erfaringshistorier,
internasjonale eksempler, inspirasjonsfilmer, forskningsdatabaser, rapporter, arrangementskalender,
digitale læringsressurser, og nyheter innen digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling osv.
Målgruppen for temasiden er ledelse og prosjektansvarlige i kommuner og sykehus som er/skal
igangsette tjenester innen digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling, og ønsker å
videreutvikle tjenestene.
Tid: Temasiden skal være tilgjengelig som første versjon innen 1. juli 2021.

Webinarserien:
Målet med og målgruppe for webinarserien er
•

Å etablere et virtuelt møtested der deltakere fra primær- og spesialisthelsetjeneste kan
innhente forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging og
nettbasert behandling.

•

Temaene som tas opp skal være aktuelle, fremtidsrettede, nyttig for klinikere og de som
jobber med innovasjon og for forskere.

•

Av og til skal det sees inn i glasskula, men fokus på pågående aktiviteter.

Tid: Webinarserien er planlagt med oppstart høst 2021.

7.3 Fagnettverk for helserelatert videosamhandling – ny vurdering
Behovet for et fagnettverk på video området er vurdert på nytt. Behovet fremkom i tidligere faser av
utredningsarbeidet og baserer seg blant annet på erfaring fra Helse Sør-Øst hvor det ble opprettet et
uformelt nettverk for helserelatert videosamhandling for å kunne drive erfaringsdeling, deling av
prosedyrer og brukerveiledere, praktisk råd og tips.
Begrepet fagnettverk er i Helse Sør-Øst betegnelse for et formelt nettverk, med et mandat og
beslutningsdyktighet26. Fagnettverk er en struktur for å ivareta utarbeidelse, etablering og kontinuerlig
forbedring (forvaltning) både av de kliniske og administrative prosesser. Nettverket skal dele erfaringer
og behov på tvers av helseforetakene og utvikler en kunnskapsbasert beste praksis. Alle
helseforetakene kan høste fra dette gjennom de felles regionale løsningene. Underlagt fagnettverkene

26

Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst, 6/7-16
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er det opprettet nettverk med spiss kompetanse. Nettverket for helserelatert videosamhandling er et
slikt nettverk med spisskompetanse.
Kort beskrivelse av det uformelle nettverket på video området
Nettverket bidro som et rådgivende organ inn i anskaffelsesprosesser og prosessforbedringstiltak
(utvikling i DIPS). Nettverket hadde en møtehyppighet helt styrt av behovet i 2020. I år er det forespeilt
en møtehyppighet på hver 3-4 mnd, litt avhengig av antall saker eller temaer som ønskes
belyst/diskutert. Det er først og fremst en arena for erfaringsdeling på tvers. Det var minst 3
temasesjoner i fjor, som gikk på video med grupper (gruppeterapi, gruppetrening over video), video med
tolk (fikk da belyst behov og utfordringer tolketjenesten har, hvordan man har løst det ulike steder),
video en-til-en. Det har vært 3 workshops for kartlegging av funksjonelle behov i en-til-en videomøter, i
flerparts videomøter og hvordan en kan tenke seg å organisere brukerstøtte (for pasient). De regionale
brukerveiledningene (ut mot pasient) ble oversatt til de 5 største språkene og ble delt med alle som var
interessert i alle regionene.
Deltagere i nettverket var 1-3representanter fra hvert HF, og som har nærhet til faktisk
bruk/implementering, det er med en brukerrepresentant, samt at sykehuspartner hadde 2-3
representanter inn.
Videre arbeid nå:
Erfaring med denne typen nettverk som arena for deling og læring kan brukes videre i arbeidet med
tiltaket Råd og veiledning. Spørsmålet er på hvilken måte erfaringen kan nyttiggjøres?
Sett i forhold til kunnskapsdeling så ser vi at denne typen nettverk kan fungere som vår kontakt med
sektoren for å innhente erfaringsbasert kunnskap som bør deles med flere. I første omgang har vi (NSE
og hdir) behov for en referanse som har kjennskap til formelle og uformelle nettverk i sektoren og som
kan bidra med kontakt og innhenting av erfaringsbasert kunnskap.

7.4 Involvering av sektoren i arbeidet – referansegruppe
Formålet med tiltaket er å dele og å lære av hverandre og forutsetter at vi har tett kontakt med og
involverer aktører som har erfaring med og kunnskap om området. Både om hva som er behovene
og om hva som finnes av aktuell erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap som bør deles.
For videre forankring av arbeid med temasiden og webinarrekken er en referansegruppe under
planlegging og etablering. Referansegruppen skal representere fagutviklings-, kunnskaps og
innovasjonsmiljøer for helseforetak, kommuner og fastleger og møtes ca 4 ganger pr. år.
Oppgavene for referansegruppen er å lage halvårsplan for webinarserien og gi innspill til innhold og
stoff på temasiden. I tillegg er det behov for en arbeidsgruppe til hver av delingsarenaene som skal
jobbe med planlegging og gjennomføring og dermed har behov for hyppigere møter. Det vil også
være behov for en ekspert gruppe i utarbeidelse av nasjonale råd og veiledere.
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Figur: organisering og forankring av arbeidet
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8. Vedlegg
Sammenstilling av fremmere og hemmere.
Figuren nedenfor er fra artikkelen om samskaping (Dugstad et al, 2019). Figuren viser en
sammenstilling av faktorer som har en «enten eller» effekt. De er fremmere / drivere dersom de
gjennomføres og hemmere / barrierer dersom de ikke gjennomføres. De kalles determinanter og
kommer i spill i ulike faser av implementeringen. Noen opptrer under forberedelser og planlegging, noen
opptrer tidlig i implementeringen og andre opptrer sent. Den nederste rubrikken i figuren er
implementeringsstrategier, altså tiltak vi gjennomførte i implementeringsprosjektet.

Oppsummering av implementeringsstrategier – hemmere og fremmere.
Tabellen nedenfor er en sammenstilt oppsummering av 1) implementeringsstrategier som kommunene
bruker når de implementerer velferdsteknologi og 2) drivere og barrierer, eller fremmere og hemmere
som vi kaller det. Implementeringsstrategier er den engelske betegnelsen på tiltak i implementeringen,
og hemmere og fremmere påvirker disse tiltakene.
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Nr

Implementeringsstrategi / tiltak

Hva fremmer og hemmer?

1

Velferdsteknologi (VT) er forankret i

Teknologien må bl.a være tilpasset kommunens infrastruktur.

kommunens strategi for digitalisering

Dette manglet i mange av pilotene vi så i tidlig fase i arbeidet
med velferdsteknologi, og hemmet skalering.

2

Ledelsen planlegger implementeringen,

Implementering er ressurskrevende og tar tid, og ledelsen må

fordeler roller og anvarsområder, og tildeler

ta ansvar og tilrettelegge for dette. Ledelsen må også

ressurser

mobilisere og koordinere på tvers av organisatoriske siloer,
f.eks helsetjeneste, IT-tjeneste og eiendomsforvaltning; dette
er vanskelig å få til for mellomledere lengre nede i hierarkiet.
Mangelfull planlegging hemmer tiltak gjennom alle påfølgende
faser, og vil ramme de som har ansvar for å gjennomføre
implementeringen, de som skal jobbe med den nye tjenesten,
samt de som skal motta den nye tjenesten og deres
pårørende.

3

Ledelsen fokuserer på at implementeringen

Vi har blant annet erfart at det fungerer dårlig å delegere

ikke hemmes av andre pågående prosesser

ansvar for implementering til de samme personene i

(kommunesammenslåing osv).

helsetjenesten som også har ansvar for å tilrettelegge
krevende prosesser i kommunesammenslåing eller andre,
større implementeringer; det blir for lite fokus på hver prosess
og hemmer framdrift.

4

Et team som koordinerer implementeringen

Det har en fremmende effekt å sikre hele bredden av

etableres: avdelingsleder, superbrukere, IT

kompetanse som er nødvendig for å lykkes med

tjeneste og leverandører

implementeringen. Mangelfull involvering av/samarbeid med
leverandør og IT-tjeneste kan resulterer i økt risiko og dårligere
pasientsikkerhet. Videre vil team-organisering stimulere til
deling av kompetanse aktørene imellom, som fremmer læring
over tid og har overføringsverdi til neste implementering. Det
sikrer også en bedre praktisk gjennomføring

5

De rette brukerne av teknologien

Det er viktig å jobbe godt med å identifisere brukere som man

identifiseres, basert på en forventning om at

forventer vil ha nytte av teknologien. Her vil det ha en
fremmende effekt å søke å lære av andres erfaring. Det være
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Nr

6

Implementeringsstrategi / tiltak

Hva fremmer og hemmer?

de vil få økt trygghet, bedre helse og/eller

seg fra egen kommune, andre kommuner, oppsummerte

økt mestring ved å anvende teknologien

erfaringer i velferdsteknologiprogrammet eller fra forskning.

Det avholdes informasjonsmøter før

Dette er en del av brukermedvirkningen og er en viktig del av

implementeringen, for å forberede

forankringsarbeidet, for å gi informasjon, avklare spørsmål,

henholdsvis ansatte og brukere/pårørende

avdekke og imøtekomme eventuelle bekymringer. Mangelfull
informasjon eller ensidig kommunikasjon kan å skape
motstand, usikkerhet og hemme implementering.

7

8

VT implementeres enten som komplett

I storskala implementeringer som involverer mange ansatte og

system eller stegvis, der flere funksjoner tas

brukere, eller som omfatter mer komplekse systemer, kan det

i bruk over tid.

være fremmende å velge en stegvis tilnærming.

VT eller deler av systemet installeres og

Det er ofte barnesykdommer tilknyttet installasjon, og det er

testes før den tas i bruk i tjenesten

lurt å teste systemet og rette opp feil før man tar teknologien i
bruk i tjenesten. Det er svært demotiverende og dessuten
kostbart å kjøre opplæring av mange, for så måtte reinstallere
og starte på nytt. Som regel må man iverksette ny opplæring.

9

Avdelingsleder er aktivt involvert

Avdelingslederen er den viktigste personen for ansatte som

implementeringen og kan anvende

skal ta i bruk velferdsteknologi; avdelingsleders kunnskap,

teknologien

tilrettelegging og oppfølging har avgjørende betydning for at
den enkelte avdeling skal lykkes med en implementering.

10

Personalet får opplæring og oppfølging av

Det er avgjørende å fokusere på ferdighetstrening, slik at

avdelingsleder, super brukere, IT tjeneste

ansatte kan håndtere teknologien og utføre de oppgaver som

og/eller leverandør

er forventet. Ren teoretisk opplæring gir dårligere
læringsutbytte. Teknologi som ikke virker gir også dårlig læring
(det forekommer overraskende ofte under opplæring). Etter
opplæringen vil tilgang til støtte og kunnskap fremme den
videre implementeringen. Tilgang på støtte, f.eks fra superbrukere, fremmer også driften over tid. Det er viktig at de som
skal støtte helsearbeidere forstår hvordan teknologien passer
inn i tjenesten og at de bruker ord og uttrykk helsearbeiderne
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Nr

Implementeringsstrategi / tiltak

Hva fremmer og hemmer?
forstår. Det hemmer forståelse og kommunikasjon dersom det
anvendes et for teknisk språk.

11

Personalet har tilgang på tekniske manualer

Dokumentasjon inngår i kvalitetssikringen av tjenesten.

og skriftlige rutiner om VT

Dokumentasjonen må anvende ord og uttrykk som forstås av
personalet.

12

Personalet kan anvende VT, lære opp

Personalets læringsprosess innebærer mer enn å få

brukere og pårørende og svare på spørsmål

opplæring. De må opparbeide erfaring over tid, og beherske
teknologien på et slikt nivå at de kan drive opplæring av
brukere og pårørende, svar på spørsmål og håndtere
problemer som måtte oppstå i det daglige (rutinemessige)
arbeidet.
Avbrudd i bruken av velferdsteknologi over tid, pga
jobbrotasjon, deltidsstillinger eller ferier, kan hemme læring og
ferdighetsnivå.

13

Det gjennomføres regelmessige

Det fremmer læring og kompetansebygging at ansatte får

personalmøter der det blir gitt informasjon

reflektere, utveksle erfaringer, avklare spørsmål og gi innspill

om og det gis anledning til å stille spørsmål

om nødvendige endringer i rutiner, arbeidsfordeling osv (se

om og reflektere over forhold tilknyttet selve

neste steg). Etisk refleksjon inngår i dette.

implementeringen, teknologien og praktisk
anvendelse i tjenestene.
14

Nye kliniske prosedyrer, oppgavefordeling

I tillegg til den enkelte ansattes læring, vil brukererfaringer og

og ansvarsområder utvikles/justeres og tas i

avdelingens samlede erfaringer over tid føre til et behov for

bruk i tjenesten

justeringer av prosedyrer og oppgavefordeling. Regelmessige
møteplasser der alle kategorier involverte kan gi innspill
fremmer en slik utvikling og gir en bedre tjeneste. Målinger kan
også gi nyttig informasjon og opphav til endring over tid (se
neste steg).
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Nr

Implementeringsstrategi / tiltak

Hva fremmer og hemmer?

15

Resultater/gevinster måles for tjenesten,

Det å avklare og måle nytten og resultatene som teknologien

ansatte, brukere og pårørende, som deretter

og tjenesten fører til er viktig for styring av virksomheten, men

blir informert om resultatene.

også for å justere tiltakene i implementeringen. Informasjon
og deling av resultater fra måling fremmer implementering og
skaper økt motivasjon.

Kommunenes behov knyttet til bruk av digitale verktøy under pandemien
I mars 2020 gjennomførte Nasjonalt velferdsteknologiprogram en undersøkelse om kommunenes
behov knyttet til bruk av digitale verktøy under pandemien. Det var 114 kommuner som svarte på
undersøkelsen27. Her fremkom behov for:
•
•
•

å gjennomføre digitale møter mellom personale for å unngå smitte
å redusere antall fysiske besøk hos brukerne for å unngå smittespredning
å utdanne vikarer og nyansatte raskt.

Etterspurte tiltak var:
•
•
•
•
•

informasjon om hvordan digital hjemmeoppfølging kan avhjelpe kommuner under
Koronakrisen.
tilgang på enkle veiledere til hvordan sette teknologien raskt i drift, prosedyrer for
helsepersonell med mer.
bistand til å gjennomføre hurtige anskaffelser.
implementeringsveiledning
et digitalt nettverk hvor kommuner kan dele erfaringer.

En oppdatering i forbindelse med første delleveranse til HOD 25.september ble de supplert med
behov for:
•
•

27

faglig normering omkring bruk av PROM skjema som skal deles mellom kommunen og
sykehus.
å kunne delta i videomøter med andre uavhengig av videoløsning.

70 små, 35 mellomstore og 9 store
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•

•
•

kunnskap om effekter av digital hjemmeoppfølging fra andre land – brukes som støtte til
beslutning om å videreføre tjenesten etter utprøving i nasjonalt velferdsteknologiprograms
regi.
eksempler på kostnadsberegninger i gevinstanalyser som gjør at kommunene kan
sammenlikne seg med hverandre ved bruk av digital hjemmeoppfølging.
raskere prosesser for å få publisert forskning som kan brukes som underlag i beslutninger.

Identifiserte behov er foreløpig imøtekommet med
•

nasjonale faglige anbefalinger om bruk av velferdsteknologi og digitale verktøy for å avhjelpe
utfordringer under til Covid 19 (Hdir)
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-ogtannhelsetjenesten/hjemmebaserte-tjenester#kommunen-bor-ta-i-bruk-velferdsteknologi-ogdigitale-verktoy-i-helse-og-omsorgstjenestene-for-a-avhjelpe-utfordringer-under-covid-19pandemien

•

veiledningsmateriell i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Kvikk Guider) om å ta i bruk
digital hjemme oppfølging, for videokommunikasjon, for velferdsteknologi, for personvern og
jus, anskaffelser
minimumskrav til generelle løsninger for videosamtale (Ehdir)
implementeringsveiledning (gjelder kommunene som prøver ut digital hjemme oppfølging i regi
av NVP)
erfaringsdeling i nettverk (gjelder kommunene som prøver ut digital hjemme oppfølging i regi av
NVP).

•
•
•
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