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Forventninger satt i Prop. 1 S for budsjettåret 2019
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 Økt digitalisering skal frigjøre tid til helsehjelp og pleie

 Digitale løsninger gjør det mulig for helsepersonell å levere 

helsetjenester på nye måter, og behandle og følge opp pasienter 

hjemme.

 Et bærekraftig helse- og omsorgstilbud er avhengig av at teknologi 

innføres og tas i bruk i tjenesten



Målsetting for Velferdsteknologiprogrammet – fra Omsorg 2020:

Side 3

Velferdsteknologi skal 
være en integrert del av 
tjenestetilbudet i helse-
og omsorgstjenestene 
innen 2020.



Programmets 
strategi og 
metodikk

Utprøving Anbefaling Spredning



Tre innsatsområder, fem prosjekt

•Medisinsk 
avstandsoppfølging

•Barn og unge

•Sosial kontakt

Utvikling og 
utprøving

•Spredning og 
implementering av 
trygghets-teknologi

Spredning

•Samhandling 
mellom 
velferdsteknologi 
og øvrig teknologi

Arkitektur og 
infrastruktur



Utprøving Medisinsk avstandsoppfølging 2015 - 2018

Side 6

Utprøving fase 1

4 kommuner (822 pasienter); Trondheim mfl.,  

Stavanger, Sarpsborg, 4 bydeler i Oslo

• Brukerne rapporterer markant 

bedre oppfølging, trygghet og 

kontroll.

• Forbruk av helsetjenester spriker, 

usikre tall.

• «Oppsummering underveis» 

januar 2019

Hjertet har ikke alltid vært min beste 
venn. Det er godt å få retningslinjer 

for hvordan man tar ansvar selv.
(Barbro, 78)

Etter dette kom i gang har jeg 
ikke vært innlagt på sykehus i 

det hele tatt (Karl, 72)



 Kunnskap fra forskning

 Erfaring fra kommuner i første utprøving

 Råd for tjenesteutvikling

 Henvisning til grunnlagsrapporter*

*https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Underveis%20oppsummering%20v%201.0%20-%20publisert.pdf

Side 7



Ny utprøving av medisinsk avstandsoppfølging 2018 - 2021

Side 8

6 prosjekt:
• Oslo, med bydelene Sagene, St. Hans-haugen, 

Grünerløkka og Gamle Oslo

• Kristiansand i samarbeid med Farsund, Arendal og 

Grimstad

• Eid kommune( i samarbeid med Selje)

• Bodø kommune

• Ullensaker i samarbeid med Gjerdrum

• Larvik kommune

Resultatmål:
• Mer kunnskap om effekter
• Nasjonale anbefalinger
• Anbefalte tjenesteforløp
• Samfunnsøkonomisk analyse
• Verktøy for å nå nasjonale utviklingsmål

Effektmål:
• Bedre fysisk og mental helse
• Bedre pasientopplevelse
• Lavere kostnad for helsetjenesten



Inklusjons- og 
eksklusjons-
kriterier

• Pasienter med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsnivå, 
med medium/høy risiko for

– forverrelse av sykdommen

– reinnleggelse på sykehus

– økt behov for helse- og omsorgstjenester

• Pasienten kan nyttiggjøre seg denne type behandling og er 
motivert

– mulig å observere/måle/følge opp på avstand

– være i stand til å følge en plan

• Initiativet til inklusjon kan komme fra flere

• Fastlegens helhetsvurdering avgjørende for hvem som 
inkluderes



• Mange av de utfordringene som er identifisert ved avstandsoppfølging i gamle og 

nye prosjekt  må avklares før man kan komme med anbefalinger om innretning 

av medisinsk avstandsoppfølging.

• Her må vi finne framtidsrettede løsninger som ser primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten samlet!

Felles barrierer og utfordringer 

krever avklaring av rammebetingelser



Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens 
Legemiddelverk skal levere en felles plan for å utrede og 
implementere nødvendige tilpasninger i nasjonale rammer og 
virkemidler for å muliggjøre økt bruk av medisinsk 
avstandsoppfølging (helsetjenester på nye måter med bruk av 
teknologi). 

Skal i 2019 minimum omfatte vurdering av:

• Normering – nasjonale anbefalinger eller retningslinjer

• Lovverk

• Finansieringsordninger

• Informasjonssikkerhet og personvern 

• IKT arkitektur, infrastruktur, felleskomponenter mv.

• Medisinsk utstyr



Svært foreløpig tilnærming – som skal arbeides videre 

med:

Med medisinsk avstandsoppfølging forstås 

helsetjenester på avstand der forebygging, 

behandling og oppfølging skjer ved hjelp av 

teknologi, med eller uten fysisk oppsøkende 

helsetjenester. 

En begrepsforståelse bør sikre at eksisterende og 

fremtidige planer til kommuner og helseforetak ivaretas, 

samtidig må begrepet være operasjonelt og avgrenset 

Helsetjenester på 

nye måter med 

bruk av teknologi

- medisinsk 

avstandsoppfølging

Er nevnt som et 

satsingsområde i 

kommende Helse- og 

sykehusplan 2020-2023



BLI MED!

Vi trenger dine meninger!

Meld deg inn i vår ressursgruppe i dag: 

Send e-post med navn, 

e-post og hvem du representerer til:

nyehelsetjenester@helsedir.no

Du blir da invitert til temamøter, 

diskusjonsgrupper og vil motta 

questback for å gi innspill på 

våre vurderinger, forslag og 

prioriteringer!



Politisk fokus. 
Sykehustalen 
2019
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Utviklingsarbeid – digitale tjenester
Brev sendt RHF-ene 30 januar 2019

«Med dette brevet ønsker Helsedirektoratet å be om innspill til hvordan ISF-ordningen skal 
utvikles for å understøtte ønsket faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten ved å på best mulig måte 
legge til rette for nye og effektive måter å yte helsetjenester på, og som kan komme til erstatning for mer 
tradisjonelle arbeidsmåter. Vi ber RHF-ene koordinere innspillene på vegne av sine utøvende 
virksomheter, og ønsker gjennomarbeidede og prioriterte innspill fra RHF-ene innen 20 mars 2019.»

«Vi ønsker gjennom dette brevet innspill på tre hovedområder, 1) tiltak for digitalisering og bruk av ny 
teknologi, 2) arenanøytralitet og 3) helsepersonellnøytralitet.» 

Vi etterspør informasjon om:
• Tjenesten og pasientgruppen det gjelder
• Hva kommer det nye tiltaket til erstatning for
• Metodevurdering eller annen kost/nytte betraktning
• Nødvendig utstyr
• Samhandling med kommunen
• Brukermedvirkning
• Registrerings- og rapporteringsmuligheter
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Takk for meg!

Spørsmål?


