Utlysning av tilskudd til spredning av digital hjemmeoppfølging (870277)
Spørsmål og svar fra webinar med gjennomgang av tilskuddsregelverk
27.4.22.
1. Hvilken form/omfang skal egenandel ha? Er det f.eks. et absolutt krav om en %-andel av
totale prosjektkostnaden eller støttesum? Gjelder både timer og penger som egenandel,
osv?
Svar: Tilskudd skal bidra til å dekke prosjektkostnader som angitt i regelverket. Kostnader og
ressurser til gjennomføring av prosjektet utover det må dekkes av samarbeidspartnerne i
prosjektet. Alt dette vil ses som egenandel. Oversikten i tilskuddsregelverkets kap. 4 viser
kostnadselementene man må forvente.

2. Er det ett prosjekt per Helsefelleskap, eller kan det være flere DHO-prosjekter som oppnår
støtte per Helsefelleskap?
Svar: Summen til fordeling er 16 mill fordelt på 19 Helsefellesskap. Vi ønsker ikke ¨smøre
dette for tynt ut, men sikre at det skal bidra til mest mulig robuste prosjekt. Vi legger derfor
opp til ett prosjekt pr Helsefellesskap. Dette vil også være en skjønnsmessig vurdering

3. Må det være flere kommuner dersom man er en stor kommune med mange bydeler (som
Oslo)?
Svar: Oslo er et eget helsefellesskap. Siden Oslo har et vedtak om spredning bør det søkes
midler her som en støtte i dette arbeidet.

4. Siden dette skal knyttes opp mot digitaliseringsnettverkene, burde ikke de også delta i
intervjuet?
Svar: Vi har ikke stilt krav om at de skal delta, men at søknaden også skal være forankret der.
De vi forventer skal delta i intervju er ansvarlig for søknaden og rep fra samarbeidsparter som
skal gjennomføre prosjektet. Dere velger selv om dere vil ha med representant fra
digitaliseringsnettverket.
5. Synes totalbeløpet på søknadstilskuddet er lavt. ER det mulighet for økning om det er
(ekstra) mange søknader?
Svar: Vi tildeler den summen som er bevilget i Statsbudsjettet, og velger de prosjektene vi
vurderer er mest robuste og har størst mulighet for å lykkes ut fra dette. Vi vil holde HOD
orientert om interessen, men det er lite sannsynlig at det kommer med midler i år. Det er
ellers viktig å diskutere og se mulighetsrommet av DHO i de ulike tjenester, og hvordan man
kan få best mulig effekt i det enkelte samarbeidsprosjekt.

6. Hva med koordinering i og mellom kommunene?
Svar: Vi har anbefalt samarbeid mellom kommuner fordi vi har erfart at det gir god effekt.
Kommunene deler kompetanse og samarbeider om oppgaver, anskaffelser mm. Kommunal
sektor har valgt å koordinere arbeidet på e-helseområdet gjennom digitalsieringsnettverk i
hvert fylke. Direktoratet for e-helse og NHN arbeider med utprøvinger knyttet til digital
samhandling via VKP for å få opp erfaringer som kan bidra inn i framtidig arbeid med
standarder i program for digital samhandling.
Vi vil også løfte frem hvordan man samarbeider mellom kommuner og Helseforetak i
Agder, med samarbeid om innovativ anskaffelse, utstyrslogistikk og oppfølging. Dette kan
være av interesse og være aktuelt for andre.
7. Dersom vi har møter hvor samarbeid skal opp rett før søknadsfrist, kan vi ettersende
referat/dokument?
Svar: Ja det kan dere gjøre, så lenge det kommer innen rimelig tid og det er notert i søknaden
så vi er ordinert om det.

Husk Søknadsfrist 3.6 OG merk intervjudato: Gi beskjed dersom det er noen dager/tider som er
veldig vanskelige. Vi setter opp tid til intervju så raskt som mulig etter søknadsfrist og gir beskjed.

Kontaktperson er Siw H Myhrer; siw.helene.myhrer@helsedir.no
Send mail om det er ytterligere spørsmål.

