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• Dette dokumentet er et kunnskapsgrunnlag som sammenfatter informasjon og kunnskap knyttet til 

kvalitetssikring av helseapper. 

• Dokumentet er utarbeidet i regi av Helsedirektoratet, i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk 

Helsenett (NHN). Bakgrunnen for arbeidet er at Helsedirektoratet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag i 

oktober 2020 som et diskusjons- og drøftingsunderlag for divisjonsledergruppen for Digitalisering og 

helseregistre i Helsedirektoratet. De så det som viktig å involvere Direktoratet for e-helse og NHN i 

arbeidet for å etablere enighet om felles retning. En tverretatlig arbeidsgruppe har videre konkretisert 

utfordringsbildet og mulighetsrommet, og verifisert behovene ytterligere. Dette dokumentet er 

resultatet.

• Kunnskapsgrunnlaget er strukturert ut i fra spørsmålene i utredningsinstruksen, med hovedfokus på 

behov- og problemforståelsen. Eventuelle kilder finnes i notater per foil der hvor de ikke er oppgitt 

eksplisitt.



Sammendrag
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Norske helsemyndigheter har som mål å bringe helse- og omsorgstjenesten hjem til pasienten ved hjelp av teknologi for å sikre en

bærekraftig utvikling. Helsenæringsmeldingen peker på helsenæringen som en del av løsningen for å utvikle pasientens helsetjeneste. Det 

finnes i dag et bredt tilbud av helseapper og digitale verktøy på markedet som kan understøtte målene.

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

økende grad tjenester som velferdsteknologi, men mangler mekanismer for å anbefale og ta i bruk frittstående helseapper til sine

pasienter. Leverandører klarer ikke å skalere opp løsningene sine fordi helsetjenesten ikke er modne nok til å ta helseapper i bruk i stor 

skala.

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

gevinstrealisering og kvalitetssikring av helseapper kan være utløsende for å utnytte potensialet:

Helseapper kan i større grad vise til klinisk verdi og dataene er nyttige for helsepersonell, forskere og utvikling av KI

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

Pandemien har understreket behovet for trygge og effektive digitale verktøy for å støtte fjernovervåkning av pasienter

Det treffer sårbare målgrupper spesielt godt, slik som barn og unge, psykisk syke og kronikere 

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

En tilrettelegging for tryggere bruk av helseapper kan være en brobygger på eksisterende kapabiliteter som grunnlag for en åpen og 

rettferdig plattform, der man bringer de riktige interessentene sammen, finner gode løsninger og muliggjør innovasjon. På lengre sikt kan 

dette muliggjøre å få helseapper på resept, altså at helsepersonell kan foreskrive apper til sine pasienter.
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Innhold
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1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

2. Hvilke tiltak er relevante?

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?

4. Hva er de positive og negative virkningene?

5. Hvilket tiltak anbefales og hvorfor?

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
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Hvordan er situasjonen i dag?
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«Jeg vil ikke snakke om det, jeg vil fikse 

dette selv – men vet ikke hvordan»

For innbyggere

• Vidar, 50 år

• Lettere psykisk lidelse

• Etter pandemien har Vidar hatt det litt tøffere enn 

vanlig

• Han tør ikke si fra til noen om problemene sine

• Han er skeptisk til helsetjenesten og oppsøker sjeldent 

fastlegen sin

• Vidar ser litt på potensielle apper som kan hjelpe han å 

strukturere tankene, men finner ingen han stoler på

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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Hvordan er situasjonen i dag?
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«Jeg ser nytten helseapper kan gi til mine 

pasienter, men jeg har ikke mulighet, 

myndighet eller kompetanse til å vurdere dem»

For helsepersonell

• Georg, 34 år

• Fastlege

• Ser nytten av digitale verktøy som han bruker privat

• Har ikke tid til å gjennomgå alt innhold i nye apper for 

å anbefale sine pasienter, men føler et ansvar

• Lager enkle, egenutviklede verktøy som ikke egner 

seg for videre bredding

• Redd for information overload – hvilket ansvar har jeg?

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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Hvordan er situasjonen i dag?
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«Vi har et veldig godt produkt og mange 

ønsker det, men vi klarer ikke å selge det»

For leverandører

• Emilie, 41 år

• Gründer som utvikler en helseapp for mental helse

• Synes det er vanskelig å få informasjon og har ingen 

tydelig instans å rette seg mot

• Ønsker å samarbeide med helsemyndigheter for å 

utvikle et godt produkt som dekker reelle behov, men 

føler seg ikke verdisett og stolt på

• Emilie opplever at de nesten ikke har noe marked og at 

det er svært krevende å «peke seg ut» og skalere opp

?

?

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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Hvordan er situasjonen i dag?
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«Det er enklere for et direktorat å lage en 

dårlig app enn å kjøpe en god en»

For helsemyndigheter

• Jenna, 38 år

• Jobber i Helsedirektoratet 

• Får mange henvendelser fra leverandører som utvikler 

helseapper, men sier «nei» til så å si alle

• Det er opp til hver enkelt saksbehandler og hun synes 

det er en vanskelig gråsone med likebehandling opp 

mot anskaffelsesregelverket og det kommersielle

• Jenna synes det er leit at helsesektoren går glipp av et 

stort potensiale til å ta i bruk gode løsninger

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Det finnes et ubenyttet potensial i bredden av apper og 

digitale verktøy som kan dekke ulike helsebehov i dag

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Innbyggere
Innbyggere har i dag lite å navigere etter om de skal velge 

en helseapp til sitt spesifikke behov, og det er opp til den 

enkelte å vurdere hvilke apper som er trygge.

Helsepersonell
Det er vanskelig for helsepersonell å vite hvilke verktøy 

som er trygge og sikre for sine pasienter, og det er 

krevende å vurdere enkeltvis.

Leverandører
Helseapp-leverandører har vanskeligheter med å bredde ut 

sine løsninger. De opplever at det er vanskelig å få til 

samarbeid med helsemyndigheter.

Helsemyndigheter
Det er krevende å ta i mot henvendelser fra leverandør-

markedet om samarbeid, og det er ofte opp til hver enkelt 

saksbehandler å vurdere – men blir som regel «nei».

Gitt dagens situasjonsbeskrivelse og norske helsemyndigheters ambisjoner og målbilder, kan det være naturlig at 

norske helsemyndigheter tar et ansvar inn i tilrettelegging for kvalitetssikring av helseapper

Dagens situasjon har en del utfordringer… …som helsemyndigheter ønsker å løse

Digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor»:

Styrket samarbeid med privat sektor

Helsedirektoratets strategi «Digitalt førstevalg»:

Være en pådriver for utvikling av digitale tjenester i helsesektoren

Norsk Helsenetts «Strategi 2026» om helsenorge.no:

Videreutvikle felles digital plattform som bærebjelke for digitaliseringen

Nasjonal helse- og sykehusplan: 

Møte utfordringer i helsetjenesten ved å utnytte teknologimuligheter

Norske myndigheter har flere målbilder, planer og strategier som 

beskriver hvordan bedre utnyttelse av teknologiske muligheter skal 

hjelpe Norge til å møte utfordringene i helsetjenesten:

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

Helsehjelp på nye måter gjennom innovasjon og digitalisering

«Helsenæringsmeldingen»:

Sammen om verdiskaping og bedre tjenester
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75% av lege- og legevaktbesøk kunne trygt blitt håndtert 

over video eller over telefonen (Healthcare Business & 

Technology).

En undersøkelse fra Accenture i fjor fant at 35% bruker 

mobiltelefonen eller nettbrettet for å håndtere egen helse 

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

Tall fra helseappmarkedet* understøtter at det finnes et 

ubenyttet potensial

10

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

*Tall fra ORCHA og figur fra Grandviewresearch

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

internasjonale markedet (ORCHA).

75%

35%

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

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

helseapper i åpne stores som Apples AppStore eller Google 

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

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

helseapper ville oppfylt minimumskravene til sikkerhet, noe 

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

ned ineffektive eller potensielt skadelige apper. 

Helseappmarkedet er i sterk vekst. Figuren under viser 

estimert markedsvekst i USA frem mot 2026. En lignende 

trend kan forventes globalt. 

Dagens utfordringer for innbyggere, helsepersonell, 

leverandører og helsemyndigheter kan dermed tenkes å 

eskalere, dersom man fortsetter som i dag. 

327k
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Pandemien har understreket behovet for smidige 

prosesser for å utvikle trygge og effektive helseverktøy
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1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Nå er «alle» fastleger digitale

28%

96%

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

Før Norge ble koronastengt kunne folk 

kommunisere digitalt med 1 400 av Norges 5 000 

fastleger. I dag tilbyr hele 4 800 fastleger digitale 

tjenester.

Helsenorge.no mer populær

Fra februar til mars økte antall besøk på 

helsenorge.no fra rett under 4 millioner til over 10 

millioner, en nesten 160% økning. Videre har det 

vært en stabil økning etter sommeren.

Eksplosjon i videokonsultasjoner

Antallet e-konsultasjoner økte fra 15 000 til 

130 000 i uke 13 ifølge en oversikt fra Direktoratet 

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

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

15% digitale konsultasjoner i sykehus.

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

digitalisering. Den har understreket behovet for å utvikle digitale helseverktøy raskt og smidig. Pasienter og helse-

personell har endret vaner, og tar i bruk digitale løsninger mer enn noen gang tidligere. Flere kommuner har fulgt 

pasienter med Covid-19 ved bruk av digital hjemmeoppfølging, og ser at via digitale tjenester kan helsepersonell 

fungere på tvers av siloene. Hvordan kan man sikre at nye arbeidsprosesser for rask utvikling og digitalisering 

faktisk endres over tid og ikke kun under en pandemi?
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Det finnes mange norske helseapper og digitale verktøy 

som har potensial for å breddes ut
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1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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Timingen for å legge til rette for å skalere opp digitale løsninger i helsesektoren er god. Helsetjenesten bør ta del i 

innovasjonen som skjer på feltet. Nedenfor er et utvalg eksempler på norske helseapper og digitale verktøy som dekker 

ulike helsebehov som har potensial for å breddes ut i større grad i helsesektoren:

E-mestring Lifeness Helseoversikt Diabetesdagboka

• Veiledet internettbehandling med 

øvelser og kommunikasjon

• Teamet består av psykologer, 

psykologstudenter og forskere

• CO-mestring for folk som 

opplever økt stress og uro i 

forbindelse med pandemien

• En skybasert medisinsk plattform 

som gjør det enklere å gi de med 

fedme- og livsstilssykdommer 

tettere oppfølging

• Tilrettelagt for pasient, helse-

personell og klinikk/kommune

• Vant Årets Sosiale Entreprenør 

2021

• En digital helseplattform som gir 

innbyggerne økt helseforståelse 

gjennom nye måter å presentere 

viktig og riktig informasjon på

• Egen app for gravide og 

småbarnsforeldre

• Løsningen er i dag gratis for 

innbyggere og kommuner

• Et selvhjelpsverktøy for de som 

har diabetes, utviklet av 

Nasjonalt senter for e-

helseforskning (NSE) i Tromsø

• En forskningsapp med 

funksjoner for medisin, 

blodsukker, fysisk aktivitet, m.m.

✓ 5X bedre

behandlings-

resultat

✓ Vekttap og økt 

livskvalitet som 

samfunnseffekt

✓ Tettere oppfølging

✓ 3X antall pasienter

✓ Minst like god beha-

ndling som fysisk 

✓ Data brukes til 

forskning for å bedre 

forstå nytten av 

digitale verktøy

✓ Bedre folkehelse

✓ Mer fornøyde

innbyggere

✓ Mer miljøvennlig

✓ Reduserte 

kostnader, f.eks. 

mindre papir

✓ Bedre kontroll 

over blodsukkeret

✓ Innbyggere får 

hjelp til å mestre

sykdommen sin 

bedre

✓ Bidrar til forskning
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En selvdeklareringsordning for helseapper ble utredet 

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

Mange prinsipielle utfordringer

Forslaget førte med seg mange prinsipielle spørsmål 

spesielt rundt ansvarsområder. Det ga en kompleksitet 

som var vanskelig å forankre og løse.

Stort juridisk fokus

Det var stort fokus på definisjon av medisinsk utstyr og 

EØS-regelverket. Valgt konsept forutsatte en definisjon 

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

Valgt konsept med liten mulighet for suksess

Mange mente at en slik tilnærming for selvdeklarering 

hadde potensiale, men at det muligens ville kreve en for 

stor rigg med store kostnader og mye byråkrati.

«Feil» timing 

Flere interessenter mente dette var for komplekst og 

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

valgte å avvente å se hvordan dette utviklet seg videre.

• Direktoratet for e-helse utarbeidet et høringsnotat om 

forslag til selvdeklarasjonsordning for helseapper i 2016 

• Bakgrunn for initiativet var opprinnelig oppdragsbrev fra 

28.05.2015 om bruk av mobilbaserte verktøy i helse- og 

omsorgstjenester

• Forslaget gikk ut på at leverandører deklarerer egne 

løsninger og at resultatet publiseres på helsenorge.no

• Målgruppen var privatpersoner, der pasientforeninger

kunne bidra til test- og brukeromtaler

• De utarbeidet også en liste med forslag til kvalitetskriter

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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Hva ser vi globalt?
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Land

Vi ser økt fokus på kvalitetssikring 

av helseapper i flere land, der 

helsemyndigheter i stor grad har et 

ansvar i utarbeidelse av løsningene, 

ofte i samarbeid med næringslivet.  

Videre ser vi at:

• Det finnes over 45+ evaluerings-

rammeverk for helseapper i dag. 

• I Norden er det så langt kun 

Danmark som har en etablert 

løsning. Det er flere initiativer på 

gang, blant annet et nordisk 

initiativ kalt N!P – Nordic 

Interoperability Project, som 

beskrives nærmere senere i 

dette dokumentet.

• Harvard Business Review tror 

Tysklands tilnærming er en god 

modell å følge for andre land 

som ønsker å drive digital 

innovasjon i helsesektoren.

• UKs tilnærming er godt utprøvd, 

har kommet lengst og har en  

helsestruktur som ligner Norges.

Xcertia og Pre-Cert

Det mest brukte evalueringsrammeverket for helseapper, Xcertia, kommer fra USA og er et 

samarbeid mellom HIMSS, AMA, DXC startet i 2016. I tillegg jobber FDA med en pilot for 

godkjenningsordning av helseapper kalt Digital Health Software Precertification Program.

Health Navigator App Library

I New Zealand har helse- og omsorgsdepartementet sammen med interessenter fra 

helsesektoren utviklet Guidance on Evaluating or Developing a Health App, med et tilhørende 

appbibliotek som har en uavhengig vurderingsprosess.

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Løsningsbeskrivelse

NHS Apps Library

UK har hatt et evalueringsrammeverk med tilhørende appbibliotek siden 2013, og endret mye 

underveis. NHSX jobber nå med å pilotere en ny versjon av sitt evalueringsrammeverk (DTAC) 

som skal lanseres i januar. Samarbeider med ORCHA, en tredjeparts appevalueringsleverandør.

Oppsummert

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

I Tyskland har de nylig lansert DiGA som gir leger mulighet til å foreskrive apper på resept. Apper 

evalueres og legges til i et sentralt register der leger kan gi app på resept og helseforsikrings-

leverandører kan gjøre tilbakebetalinger. En ny regulering åpner for bruk av sanntidsdata.

mHealth Hub

EU har etablert European mHealth Innovation and Knowledge Hub som var initiert av bl.a. WHO. 

Formålet er å samle, dele erfaringer og støtte land i implementering av mobil helseteknologi. De 

har sammenfattet evalueringsrammeverk i 20+ europeiske land.

MindApps

Danmark har AppChecker for MindApps som veileder brukere, helsepersonell og leverandører i 

bruk av apper for bedre mental helse. Ansvarlige er Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.
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NHS har siden 2013 gjort flere endringer i deres 

appbibliotek for verifiserte, digitale helseverketøy
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1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

GAMMEL MODELL (2017) NY MODELL (2021)

Begrenset innovasjon 

pga. for mange og 

komplekse krav

Behov for flere og 

tydeligere 

veiledninger

Ny organisering og 

overføring av ansvar

Behov for større fokus 

på brukerbehov og

oppskaleringer

Hvorfor endret?

• Lanserer nytt evalueringsrammeverk (DTAC) i januar 

2021 med risikobasert tilnærming

• Rammeverket er enklere og har færre krav

• Ansvar hos NHSX, som skal drive digital innovasjon i 

helsesektoren i Storbritannia

• Fokus på kryssfunksjonelle team rundt utvalgte 

folkehelsesykdommer, f.eks. diabetes og mental helse

• Mer konkrete veiledninger for innovatører

• Støtte til nasjonale anskaffelser og oppskaleringer

• Samarbeider tett med NHS Digital, NHS Improvement

og National Institute for Health Research

Digital Technology Assessment Criteria (DTAC) 

5 nøkkelområder: 

• Klinisk verdi

• Datasikkerhet

• Personvern

• Interoperabilitet

• Brukervennlighet

Digital Assessment Questionnaire (DAQ):

Opp mot 243 spørsmål som utviklere måtte 

svare ut for å publiseres på appbiblioteket.

Digital Assessment Portal (DAP):

Portal som fasiliterte evalueringsprosessen 

og den løpende dialogen med utviklerne.

• Lanserte appbibliotek i 2013,men tjenesten ble lagt 

ned i 2015 pga. datalekkasjer fra godkjente apper

• De jobbet videre og relanserte evalueringsrammeverk 

og appbibliotek i april 2017

• Rammeverket (DAQ og DAP) besto av 8 krav-

kategorier og opp mot 243 spørsmål som utviklere 

måtte besvare

• Ansvaret lå hos NHS Digital, tjenesteleverandør til 

NHS og helsesektoren (fram til oktober 2020)

• Modellen har utviklet seg over tid, og fikk først kritikk 

for å sette krav for lavt, deretter for høyt

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Læringspunkter fra NHSX inkluderer blant annet å gjøre 

evalueringsprosessen åpen, enkel og brukervennlig

16

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Det er mye å lære av NHS sine feil og suksesshistorier og de er godt i gang med å endre måten helsetjenester blir gitt på i UK

TILRETTELEGG FOR INNOVASJON
Å lage en evalueringsprosess som krever mye av 

leverandørene kan gå utover små gründere og innovasjons-

driven. Dette må balanseres ut gjennom å ha enkle kriterier 

for validering og gode veiledninger slik at terskelen er lav.

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

samarbeidsmuligheter med både næringslivet og helse-

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

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

BRUK DET SOM FINNES
Det handler om å «join the dots». Se til hva andre gjør og 

bygg videre på det som allerede eksisterer av rammeverk, 

standarder og plattformer. Få bitene til å passe sammen i 

økosystemet.

HA FOKUS PÅ BRUKERVENNLIGHET
NHSX gikk fra å ha en komplisert sertifiseringsprosess til en 

ny og enklere evalueringsprosess (DTAC). Det detaljerte 

rammeverket var ikke skalerbart, og de har gått fra å gi en 

score til å gi «bestått»/«ikke bestått».

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

bredt spekter av interessenter: fra brukere, helsepersonell, 

leverandører, innad i NHS og andre helsemyndigheter for å få 

en best mulig prosess og rammeverk samt bred forankring.

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

helseapper kan linkes til kliniske forløp og brukerreiser, og 

hvordan dette passer inn i anskaffelsesrammeverk og 

eventuelt skalering av nasjonale produkter.
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I Norden er det satt i gang flere initiativer på dette 

området

17

N!P – Nordic Interoperability Project

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

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

• De har utarbeidet et førsteutkast utarbeidet gjennom workshops med ulike representanter fra det nordiske 

«helse-økosystemet», som baserer seg på internasjonale erfaringer, standarder og krav. 

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

Gordisk – Godkjenningsordning for helseapplikasjoner

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

målet er å lage en godkjenningsordning for helseapplikasjoner i Norge.

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

helsemarkedet i Norge.

• Forprosjektet ble tildelt fra Innovasjon Norge. 

Värmland i Sverige – Testverksted for helseapper og andre digitale produkter

• Värmland er i gang med et prosjekt for å etablere et testverksted for å teste nye digitale tjenester som skal 

hjelpe leverandører med å planlegge, gjennomføre og evaluere tester på en strukturert og kvalitetssikret 

måte. Arbeidet skal bygge på den europeiske standarden for helseapper (se figur til høyre).

• Aktørene i prosjektet er DigitalWell Arena, Region Värmland, Karlstads Kommun og Nordic Medtest. 

Testverkstedet starter opp i februar 2021. 

• For offentlig sektor skal dette skape trygghet og gjøre det enklere å jobbe med utvikling og innovasjon. 

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Figur: Health app label inspirert av 

energimerking for husholdningsapparater, 

nylig godkjent i Europa. 
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Ofte fokuseres det på de største behovene, men det 

finnes et stort potensiale i «den lange halen»
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Kilde: Lars Christian Roland, Direktoratet for E-helse

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Brukerne har mange ulike behov «Den lange halen»

Brukere av helsetjenesten har ulike behov for helsehjelp. 

Noen er felles mens andre er individuelle. Behovene vil også 

endre seg over tid og ut i fra livssituasjon. Behovene kan også 

endre seg svært raskt, som for eksempel da Covid-19-

pandemien kom. For å dekke alle behovene trengs ulike 

løsninger, og helsetjenesten kan ikke utvikle alle selv.

Helsetjenesten inngår ofte avtaler på områder der det er store 

behov. Disse «andre behovene» blir i dag ofte dekket av 

isolerte applikasjoner og webløsninger. Figuren under viser at 

summen av slike frittstående apper kan dekke et bredt spekter 

av behov med like stort areal. Dette kalles også «den lange 

halen» som er antall brukere per behov / funksjon.

Ubenyttet potensial

Behov

A
n

ta
ll 

b
ru

k
e

re
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Det eksisterer mange kapabiliteter som kan bygges 

videre på i en eventuell løsning

Disse delene kan settes sammen og bygges videre på:

• Enhetlige regler for kvalitetssikring

• Verktøykatalogen på helsenorge.no

• Videoløsninger

• Bredere distribusjon av anbefalte løsninger

• Helsenorge.no

• Smidigere prosess

• Erfaringer fra koronaporteføljen

• Åpen samarbeidsarena 

• HelsenorgeLab.no

• Nye Smittestopp

• Eksterne initiativ

19

En eventuell løsning for tilrettelegging av kvalitetssikring av helseapper kan ta utgangspunkt i, og bygge videre på, 

eksisterende kapabiliteter og prosesser som finnes i dag

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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Erfaringer fra utviklingen av nye Smittestopp er nyttige 

og viser fordelen med en åpen tilnærming

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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Erfaringer fra nye Smittestopp:

Ved å benytte en åpen tilnærming drar vi nytte av hele sektorens 

samlede kompetanse og bygger tillit til resultatet:

• Utnyttelse av kompetanse i et økosystem med 30-50 

sikkerhetseksperter som samlet analyserte risiko, scenarioer og 

tiltak ved bruk av standardiserte prosesser

• Åpne ROS-analyser for alle deler av tjenesten med involvering 

av spisskompetanse per tjenesteområde

• Anvendelse av allerede etablerte kompetanseenheter, 

bransjestandarder og digitale verktøy for å unngå å lage noe 

nytt

• Kan gjøre langt større volum av risikoanalyser med denne åpne 

tilnærmingen

Et viktig fokusområdet i dette arbeidet var god risikoforståelse. På 

neste side illustreres dette nærmere.
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God risikoforståelse er også sentralt i en eventuell 

løsning for kvalitetssikring av helseapper

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Den nylige rapporten fra Riksrevisjonen konkluderer med at det er vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak i 

helsesektoren. Risiko og informasjonssikkerhet bør være sentrale elementer i en fremtidig løsning for kvalitets-sikring av helseapper.

Figuren til høyre illustrerer en risikobasert tilnærming:

• Gevinster balanseres med relevante risikofaktorer som informasjonssikkerhet og personvern

• Et bevisst forhold til både «oppside» og «nedside» risiko ved helseappene som evalueres gjennom etablert kompetanse og standarder 

• Ved å se risikoer og gevinster i sammenheng kan man tilrettelegge for bedre utnyttelse av eksisterende tilbud og for innovasjon

21

«Oppside» «Nedside»

Bedre

helse 

Økt

innovasjon

Reduserte

kostnader

Økt

kvalitet

Tap av

data

Tillitsbrudd
Inter-

operabilitet

Dårlig

brukerreise

Helsefaglig

sikkerhet

Rett balanse

Oppside risiko Nedside risiko

Nedside

Oppside
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Hvordan kan det oppleves i fremtiden? 

22

Innbyggere Helsepersonell Leverandører Helsemyndigheter

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

«Jeg får anbefalt helseapper og 

digitale verktøy som gjør meg 

trygg og motivert til å bruke 

verktøyene og enklere for meg 

å følge opp egen helse»

«Jeg kan på en enkel og 

oversiktlig måte finne 

helseapper og digitale verktøy 

som treffer mine pasienters 

behov»

«Jeg vet hva som skal til for å 

lage en trygg app og kan 

dermed lage bedre løsninger 

som treffer behovene til 

innbyggerne»

«Jeg samarbeider tett med 

både innbyggere, helse-

personell og leverandører, og 

setter rammene for hva som 

er en trygg helseapp og ikke»

Fremtidssituasjon: Alle aktørene er trygge på hva som er en god helseapp og ikke. Det er enkelt for innbyggere å 

benytte helseapper og digitale helseverktøy i oppfølgingen av egen helse:
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Det ligger dermed et stort mulighetsrom for å legge til 

rette for at flere kan ta i bruk tryggere helseapper
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1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Digitale helseverktøy gjør det lettere for innbyggere å ta vare på sin egen helse, mestre sykdom 

og samhandle med helsetjenesten. Trygge helseapper er lett tilgjengelig, og en naturlig, integrert 

del av tilbudet i helsetjenesten.
Visjon:

Hovedmålgruppen er alle innbyggere, og kan treffe spesielt godt barn og unge, psykisk syke og kronikere. 

Mulige effekter:

23

Økt innovasjonBedre helse Reduserte kostnaderØkt kvalitet

• Helsehjelp kan bli mer tilgjengelig 

og gi lavere terskel for å søke 

hjelp

• Flere tilgjengelige digitale 

helseverktøy kan bety bedre 

forebygging, mestring, oppfølging 

og behandling

• Kan styrke innovasjon 

• Kan sikre høyere kvalitet

• Tilrettelegge for skalering og økt 

innovasjon hos leverandører

• Effektivisert bruk av andre 

helsetjenester (sykehus og 

kommune)

• Hindre at mange oppsøker helse-

tjeneste pga. dårlige råd fra apper

• Helsemyndigheter kan unngå 

kostbar egenutvikling av apper

• Skape tillit til at appene oppfyller 

visse krav, både tekniske 

(datasikkerhet og personvern) og 

helsefaglige

• Sikre én standardisert plattform

• Støtte samhandling og 

egenomsorg
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Visjonen kan oppnås trinnvis
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2. Hvilke tiltak er relevante?

«Fortsette som i dag»

01 – Kort sikt

«Appbibliotek»

• Helsemyndigheter fasiliterer og 

tilrettelegger for en åpen plattform der de 

riktige interessentene bringes sammen 

og blir enige om hva som er en trygg 

helseapp og ikke

• Helseapper valideres etter klare, 

definerte kriterier mht. f.eks. klinisk verdi, 

personvern, datasikkerhet, 

interoperabilitet og bruker-vennlighet

• Fokus på å bygge på eksisterende 

kapabiliteter og muliggjøre innovasjon 

02 – Lang sikt

«App på resept»

00 – Status quo

• 0-alternativet

• Aktørene håndterer dette videre selv, og 

godkjenner nye verktøy ved behov og ut 

fra egen kompetanse

• Enkeltinitiativ hos helsemyndighetene 

kan dekke noen av problemstillingene

• Minimale kostnader for myndighetene, 

men utnytter ikke potensialet og 

skalering av digitale helseverktøy kan ta 

mye lengre tid

• Innbyggere får app på resept. Etter en 

strømlinjeformet gjennomgang av kvalitet 

og effekter kan en app legges til i et 

sentralt register på helsenorge.no som 

viser apper som kan foreskrives av leger

• «Felleskatalog for helseapper» der både

virkninger og bivirkninger, som f.eks. 

uønsket medikalisering, er dokumentert

• Tilgang til dataene på en enhetlig måte 

som ivaretar personvernet
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00: Status quo - Fortsette som i dag
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00

Status quo

La innbyggere, helsepersonell, leverandører, RHFer og kommuner 

håndtere og navigere på egen hånd, og finne ut hva som er trygge 

helseapper ut fra egen kompetanse og kapasitet. La markedet ordne 

dette selv og eventuelt drive frem godkjenningsordning for helse-

applikasjoner i Norge (ref. Gordisk-prosjektet ved NSCC). Det kan 

også tenkes at enkeltinitiativ hos helsemyndigheter som f.eks. 

Samsvarstest og veileder for videokonsultasjon, kan løse deler av 

problemstillingene.

Mulige fordeler:

• Ingen direkte kostnader for helsemyndigheter

Mulige ulemper: 

• Ubenyttet mulighet til å være i førersetet og bryte ned siloer for å 

akselerere utviklingen og skaleringen av helseapper med kvalitet

• Ubenyttet mulighet til å legge til rette for innovasjon og nye 

former for samarbeid

• Det kan ta mye lengre tid før helseapper blir en naturlig integrert 

del i helsetjenesten
Ting skjer i silo

2. Hvilke tiltak er relevante?
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01: Kort sikt - Appbibliotek
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Helsemyndigheter tilrettelegger for en åpen og rettferdig plattform 

der man bringer de riktige interessentene sammen, blir enige om 

kriterier og bidrar til å kvalitetssikre helseapper. Det bør bygges 

videre på eksisterende kapabiliteter, bl.a. erfaringer fra NHSX og 

deres nye evalueringsrammeverk, erfaringer fra Smittestopp og 

deres risikobaserte tilnærming, bygge videre på helsenorge.no og 

verktøykatalogen, samt bruke eksisterende standarder og 

ekspertise. Vi har delene, men det må settes sammen.

Mulige fordeler:

• Bryte ned siloene og styrke samarbeid og innovasjon

• Åpen plattform der hele helsesektoren kan dra nytte av et samlet 

sted for informasjon, vurderinger og kunnskap rundt helseapper

• Relativt små grep som kan gi store effekter – kan løse mye i 

påvente av de større digitale løftene

Mulige ulemper:

• Nok apper må inn for at det skal bli relevant i markedet

• For å sikre kredibilitet må interessentene prioritere et slikt arbeid

Forskningsmiljøer

Helsemyndigheter

Brukere

Leverandører

Helsepersonell

«Hva er en trygg 

helseapp?»

Faglig ekspertise 

(sikkerhet mm.)

RHF/kommune

Byggeklosser: NHSX, Smittestopp, helsenorge.no mm. 

2. Hvilke tiltak er relevante?

01

Kort sikt

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



02: Lang sikt - App på resept
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Innbyggere får app på resept. Etter en strømlinjeformet 

gjennomgang av kvalitet og effekter kan en app legges til i et sentralt 

register på helsenorge.no som viser apper som kan foreskrives av 

leger. Dette blir som en «felleskatalog for helseapper» der både 

virkninger og bivirkninger, som uønsket medikalisering og uønskede 

fordelingsvirkninger, er dokumentert og skaper tillit for helse-

personell. Tilgang til dataene gjøres på en enhetlig måte og kan 

deles. På sikt er det også viktig å ha en teknologinøytral 

finansieringsordning for helsetjenester.

Mulige fordeler:

• Akselerere bruken av digitale helseverktøy

• Store effektivitetsgevinster og muliggjøre større innovasjonstakt

• Gir helsepersonell bedre kontroll og er mer relevant i markedet

Mulige ulemper: 

• Større kompleksitet

• Kan kreve en større rigg og er mer kostbar

• Kan kreve lovendringer

2. Hvilke tiltak er relevante?

02

Lang sikt

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN



Det er identifisert flere prinsipielle spørsmål som vi 

ønsker å vurdere i det videre arbeidet
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ROLLER OG ANSVAR

• Hvilket ansvar påtar de sentrale aktørene seg 

(helsemyndighet, helsepersonell, leverandører 

og innbyggere)? 

• Går helsemyndigheter for langt inn i 

behandling ved å ta et ansvar?

• Kan en løsning der helsemyndigheter 

anbefaler private helseapper gå utover vår 

tillit som uavhengig organ?

• Hvem bør ha hovedansvaret og «eie» en 

eventuell løsning?

• Hvordan balansere krav til kvalitet og  

innovasjon?

JURIDISK

• Hvordan sikre likebehandling?

• Hvordan skal vi sikre forsvarlig tilgang til, og 

deling av data fra innbyggerne?

• Vil data fra disse helseappene være 

journalpliktig?

• Kan vi anbefale løsninger som har reklame

eller tar betalt av brukerne?

• Hva hvis appen får nye eiere og endres etter 

at den er lagt ut på helsenorge.no?

• Hvordan bør samspillet være med regelverket 

for medisinsk utstyr?

FINANSIELT

• Dersom det blir slik at en lege kan skrive ut en 

resept på en app til en pasient; skal det da inn 

i egenandelen eller som egenbetaling?

• Kan dette være en statlig innkjøpsordning 

slik som legemidler, eller skal dette være 

kommunens og sykehusets ansvar?

• Hvem skal ta investeringskostnadene for en 

ordning? 

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser 

tiltakene?

Spørsmål til de andre alternativene er delt opp i tre kategorier:

Spørsmål til 0-alternativet:

Klarer helsesektoren å ta i bruk potensiale som ligger i helseapper hvis myndigheten ikke tar en aktiv rolle? 
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Anonyme 

opplysninger

Person-

opplysninger

Sensitive 

person-

opplysninger

Info Læring Veiledning Kartlegging Behandlings-

verktøy sammen 

med behandler

Behandlings-

verktøy uten 

behandler

Gruppe 1: 

Informasjons-

materiell

Gruppe 3: Veiledningsverktøy

Gruppe 4: 

Kartleggingsverktøy
Gruppe 5 & 6: 

Behandlingsverktøy

Gruppe 2: Læringsverktøy

Informasjons-

sensitivitet

Klinisk risiko

Et annet prinsipielt spørsmål er: Bør man avgrense 

hvilke helseapper som skal inngå løsningen eller ikke?

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser 

tiltakene?
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Vurdering av de ulike alternativene
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4. Hva er de positive og negative virkningene?

00

«Fortsette

som i dag»

Mulige fordeler Mulige ulemper Forutsetning for effekt Mulig effekt*

• Ingen direkte kostnader for 

helsemyndigheter

• Ubenyttet mulighet til å være i 

førersetet og bryte ned siloer

• Ubenyttet mulighet for økt 

innovasjon og nye former for 

samarbeid

• Helseapper blir ikke naturlig 

integrert i helsetjenesten

• Markedet ordner dette selv, 

der markedsaktører selv 

utvikler tillitsskapende 

ordninger

• Stole på at andre mekanismer 

sikrer kvalitet i løsningene på 

markedet

-
(større og større negativ effekt 

dersom dagens situasjon forblir 

uendret)

• Bryte ned siloene og styrke 

samarbeid og innovasjon

• Åpen plattform der hele 

helsesektoren kan dra nytte 

av informasjon, vurderinger 

og kunnskap

• Små grep, store effekter

• Nok apper må inn for at det 

skal bli relevant nok i 

markedet slik at det brukes

• For å sikre kredibilitet må 

interessentene prioritere et 

slikt arbeid

• Bred enighet om tilnærming

• Anerkjennelse for at det er en 

god løsning slik at innbyggere, 

helsepersonell og 

appleverandører ønsker å 

bruke plattform og 

kvalitetsvurderingen

++
(relativt stor oppside, og få 

kostnader)

• Akselerere bruken av digitale 

helseverktøy

• Store effektivitetsgevinster og 

muliggjøre større 

innovasjonstakt

• Gir helsepersonell bedre 

kontroll og relevans i markedet

• Større kompleksitet og 

sammensatte problemstillinger

• Kan kreve en større rigg, 

kostnader og investeringer

• Kan kreve lovendringer

• Dette er en modenhets-

prosess og vil nok forutsette at 

mye av det som beskrives i 

alternativ 01 er på plass

• Må være en enkel og god 

løsning slik at alle aktører 

ønsker å bruke det

++
(svært stor oppside, og mulige 

store kostnader)

01

«Appbibliotek»

02

«App på

resept»

*Effekt på en skala fra - - - til + + +. Basert på preliminære beregninger.
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Kunnskapsgrunnlaget viser et behov for en nasjonal satsning 

som tilrettelegger for tryggere bruk av helseapper
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Arbeidet som er presentert i dette dokumentet peker på at det finnes et behov for å tilrettelegge for kvalitetssikring 

av helseapper i helsesektoren. Tiden er nå moden for å ta grep for å ta ut potensialet og realisere gevinster. For å 

komme raskt i gang anbefaler arbeidsgruppen å:

• Utvikle «proof of concept» ved f.eks. å starte med en spesifikk diagnose, som psykisk helse eller diabetes.

• Samle miljøene rundt den aktuelle diagnosegruppen (pasientorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, 

internasjonale aktører osv.) 

• Gå i dialog med etablerte tiltak, prosesser og prosjekter hos helsemyndighetene (som Verktøykatalogen 

på Helsenorge.no, utviklingsprosessen til Nye Smittestopp og DigiHjem). 

• Basert på funn og læringer fra «proof of concept», komme frem til en nasjonal modell for kvalitetssikring av 

helseapper, som tilrettelegger for at innbyggerne kan ta aktiv del i egen helse og behandling og at det blir 

enklere for helsepersonell å tilby apper til sine pasienter.

• Anbefale hvilke roller og ansvar helsemyndigheter, helsepersonell, innbyggere og leverandører bør ha 

(styringsmodell).

• Resultatet vil støtte opp under internasjonalt arbeid på forsvarlig forvaltning av helsedata (f.eks. EU-prosjektet 

«Towards European Health Data Spaces»).

5. Hvilket tiltak anbefales og hvorfor?

Kunnskapsgrunnlaget har gitt verdifull informasjon og innsikt 

- vi ønsker å verifisere behov, forankre og komme i gang og få praktiske erfaringer
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Viktige suksessfaktorer i videre arbeid
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Forankre tidlig og bredt
Det er et stort aktørbilde med mange interessenter og flere 

prinsipielle spørsmål som må avklares, og det er derfor 

viktig å forankre arbeidet tidlig internt hos helsemyndigheter 

og andre sentrale interessenter.

Fokusere på brukeren
Det vil være viktig å fokusere på å lage et konsept der hvor 

brukerens behov står sentralt, for å sikre at riktig konsept 

anbefales. Brukerne må derfor involveres tidlig i utviklingen 

av konsepter, f.eks. ved å opprette et brukerpanel.

Skaffe innsikt og samspille med relevante 

initiativ og leverandører
Det er flere initiativ som er inne på samme problemstilling, 

både «internt» (f.eks. DigiHjem) hos helsemyndighetene og 

hos leverandører (f.eks. Gordisk). 

Gjenbruke og videreutvikle eksisterende 

«byggeklosser»
Det er viktig å få god innsikt i, gjenbruke og videreutvikle 

eksisterende kapabiliteter, som f.eks. verktøykatalogen på 

helsenorge.no, når en går i gang med å utvikle konsept.

Jobbe smidig
Få teamet til å jobbe ut i fra smidige prinsipper slik som 

hyppige stand-up-møter, sprintbaserte arbeidsøkter, og 

sikre åpenhet og transparens gjennom åpne fora og 

tilgjengeliggjøring av backlog.

Ha helsepersonell med på laget
For at et konsept skal kunne utvikles til en naturlig del av 

helsetjenesten er det viktig å ha med helsepersonell i den 

videre prosessen. Slik kan vi sikre riktig utvikling og tidlig 

forankring, og skape tillit til anbefalt konsept.

6. Hva er forutsetningene for en vellykket 

gjennomføring?
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Forbrukerrådet og OUS: Problematisk at det blir opp til 

den enkelte å orientere seg i markedet

Foreløpig finnes det ikke en overordnet 

kvalitetskontroll av slike digitale helseverktøy. 

Fra et forbrukerståsted er dette problematisk. I 

et marked i rask endring som innenfor e-helse, 

er det sterke insentiver for å komme raskt ut på 

markedet med nye produkter for å vinne 

markedsandeler. Det er krevende for den 

enkelte forbruker å orientere seg i et marked 

med svært mange aktører og vanskelig å 

forstå hvordan teknologien fungerer.

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Det er viktig at de digitale løsningene som 

utvikles testes i kliniske studier før de 

slippes ut i markedet. Det finnes i dag 

tusenvis av helseapper tilgjengelige i 

appbutikkene, men det fremkommer ikke 

alltid tydelig hvem som har utviklet 

programmene, hvilken kunnskap de er 

basert på eller om effekten er testet i 

studier.

- Avdeling for Digital helseforskning, 

Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus
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Teknologirådet: Ny teknologi kan gjøre tilbudet bedre, 

men kvalitetssikring er avgjørende

Ny teknologi kan bidra til å forutsi 

og forebygge psykiske 

helseproblemer, gi hjelp til 

selvhjelp, og gjøre behandling 

billigere og lettere tilgjengelig.

– Vi vet at svært mange sliter med psykiske 

lidelser uten å få hjelp i tide. Digitale løsninger 

kan gjøre tilbudet bedre, nå flere, og gjøre 

terskelen for å søke hjelp lavere. Derfor velger 

vi å satse på dette nå, sier direktør Tore 

Tennøe i Teknologirådet.

– Samtidig er det viktig å huske på at dette er 

apper og tjenester som går svært tett inn på 

folk. Det er derfor viktig å vite at tilbudene er 

kvalitetssikret, og at vi kan stole på at 

datasikkerhet og personvern blir ivaretatt.

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
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