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RBU-sak 92B–2021 Eventuelt - Digital hjemmeoppfølging 
 
Formål 
I oppdragsdokumentet 2021 har det blitt gitt følgende oppdrag: 
De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord RHF, utarbeide forslag til 
definisjoner og mulige nasjonale måltall for digital hjemmeoppfølging samt redegjøre for 
arbeidet med tilrettelegging for digital hjemmeoppfølging.  
Helsedirektoratet skal involveres i arbeidet. En rapport om arbeidet skal leveres innen 15. 
oktober 2021. 
Helse Nord RHF har gitt oppdraget til Nordlandssykehuset. 
 
Arbeidsgruppen består av en representant fra hvert RHF og en representant fra HF i 
hver region i tillegg til repr fra Helsedirektoratet. 
Beslutningsgrunnlag 
Arbeidsgruppen ønsker innspill på om foreslått definisjon for digital hjemmeoppfølging 
er hensiktsmessig sett fra brukerperspektiv. 
 
Konklusjon 
Arbeidsgruppen har laget forslag til følgende definisjoner der første definisjon har 
størst tilslutning i arbeidsgruppen. 
 
-Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud ytes uten 
fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient og behandler(e) skjer digitalt. 
 
-Digital hjemmeoppfølging er bruk av teknologiske løsninger som gjør at pasienten kan 
følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. 
Det betyr at tjenester som tidligere krevde oppmøte hos helsepersonell eller at 
helsepersonell møttes fysisk, ytes til pasientene ved hjelp av blant annet video- og 
telefonkonsultasjoner, oppfølging basert på data som pasienten rapporterer selv, bruk av 
sensorteknologi og nettbaserte behandlingsprogram. 
 
-Digital hjemmeoppfølging er helsetjenester som ytes utenfor sykehuset ved hjelp av 
teknologi. 
 
Arbeidsgruppen tenker det sett fra brukerperspektiv vil være:  
 
Digital hjemmeoppfølging betyr for meg som pasient 

• At jeg kan møte mine behandlere uten å reise til sykehus (gjennom video, 
telefon eller meldinger) 

• At mine data brukes til å gjøre min behandling bedre 
• At jeg kan gjennomføre hele eller deler av behandlingen min på nettet 

 



Enda kortere: Som pasient kan jeg møte behandlerne mine og få deler av behandlingen 
min på nettet samt bruke dataene mine slik at behandlingen/helsen min blir bedre.  
 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til arbeidet: 
 
1. tekst 
 
2. tekst 
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