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Skape pasientens helsetjeneste. «Hva er viktig for deg?» skal være 
førende

Styrke befolkningens helsekompetanse og pasientens mulighet til å være 
en aktiv deltaker i egen helse og utvikling av tjenestene. 

Etablere 19 helsefellesskap hvor kommuner og helseforetak utvikler og 
planlegger tjenestene sammen som likeverdige partnere. 

Utvikle bedre psykiske helsetjenester.

Sikre en sammenhengende og koordinert akuttmedisinsk kjede.

Angi retning for bruk av teknologi i spesialisthelsetjenesten og tilpasse 
nasjonale rammebetingelser til nye måter å yte tjenester på. 

Sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse for å møte fremtidige behov.

Knytte målene for digitalisering tydeligere til målene for 
pasientbehandling. 

Utvikle det utadvendte sykehus

Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023



Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NHSP) beskriver at befolkningens helsekompetanse er en del av forutsetningene 
for realisering av pasientens helsetjeneste, og at det er viktig å styrke pasientens mulighet til å være en aktiv deltaker i 
egen helse.

Planen sier at det skal:
• Legges til rette for at pasient kan være en aktiv deltager i 

beslutninger om egen helse og i utviklingen av 
helsetjenestene

• Økes bruk av skjermtolkning i spesialisthelsetjenesten
• Arbeides for å heve helsekompetansen i befolkningen
• At tjenesten skal bruke klart språk i kommunikasjon med 

pasienter
• Bidra til bedre pasient- og pårørendeopplæring gjennom 

revidering av lærings- og mestringstjenestene
• At innbyggerne skal få tilgang til flere digitale 

innbyggertjenester



• «Hva er viktig for deg?» skal være førende både i møtet mellom pasient og 
helsepersonell og i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten

• Pasientene skal være aktive deltagere i helsehjelpen de mottar – bli sett og hørt 
med ord de forstår
• Involvere pasienter og pårørende i beslutninger på individ- og systemnivå 

• befolkningens helsekompetanse skal styrkes og pasienten gis mulighet til å være 
en aktiv deltaker i egen helse og utvikling av tjenestene. 
• Øke bruk av skjermtolk i spesialisthelsetjenesten, arbeide for klart språk og 

mer samvalg. Lærings- og mestringstjenestene skal revideres for å gi bedre 
pasient- og pårørendeopplæring

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 angir at:



Pasienten som aktiv deltaker

• Gjøre innkallinger til time og brev om rett til 
helsehjelp lettere å forstå for pasienter

• Hovedutfordring: Informasjon om forberedelser til 
behandling uklart og vanskelig å forstå for pasient

• Malene ferdige og tilgjengelige for RHF-ene. 

• 28 hovedbrevmaler, totalt 55 maler

• Forkortet brev, og rettighetsinnholdet fra tidligere 
maler er tatt ut. 

• Brevene viser til informasjon på helsenorge.no



Pasienten som aktiv deltaker
Gjennomgang av lærings- og mestringstjenestene (Levert) 
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene skal gjennomføre hvert sitt forprosjekt for gjennomgang og 
revisjon av lærings- og mestringstjenestene. (…)

• Felles rapport HSØ og Helsedir overlevert januar 2021
• Inneholder hovedfunn fra kartlegging, forbedringsområder og anbefalinger for videre arbeid
• Videre skal arbeidet danne grunnlag for et mulig videre arbeid hvor effektene ønskes å være: 

• L&M-tilbud basert på brukernes behov 
• God oversikt over og informasjon om L&M-tilbud i helseforetak og kommuner 
• Lik tilgang til kommunale L&M-tilbud av god kvalitet 
• Likeverdige L&M-tilbud inkludert den samiske befolkningen 
• L&M-virksomhet er en integrert del av oppfølging og behandling i helhetlige og 

koordinerte tjenester og førløp 
• Samhandling om L&M-virksomhet inngår i helsefellesskapene og er konkretisert i 

samarbeidsavtalene
• Brukerne har økt helsekompetanse og deltar aktivt i egen oppfølging og behandling

• Oppfølgingsoppdrag i tildelingsbrev 2022
• Helsedirektoratet skal videreutvikle nasjonale føringer og veiledere for læring og mestring i 

helse- og omsorgstjenesten herunder tydeliggjøre hva som skal forstås med lærings- og 
mestringstilbud, formål og målgruppe.

• Foreslå tiltak for å gjøre etablerte lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kjent for ansatte i helsetjenesten og pasienter 
og pårørende.

• Foreslå fremtidig modell for organisering og struktur for fagutvikling for å styrke kvaliteten på 
lærings- og mestringstilbud i helse- og omsorgstjenesten, herunder vurdere juridiske forhold 
som kommunens plikt til å yte slike tilbud. 

Oppdraget er et av flere som skal bidra til å 

oppfylle sentrale mål i Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020-2023 (2): Pasientene er aktive 

deltakere i helsehjelpen de mottar og Pasientene 

opplever sammenhengende tjenester på tvers av 

sykehus og kommuner. 

Formålet er å sikre likeverdig tilgang på frisklivs-, 
lærings- og mestringstilbud av god kvalitet



Hvordan kan pasienten være aktiv deltager i fremtidens helsetjeneste

Digitale helsetjenester, Teknologi i pasientens helsetjeneste 
eksempler:

• Digital hjemmeoppfølging
• Videokonsultasjoner
• Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner
• Helseapper (prosjekt Tryggere helseapper)

Hvordan bidrar disse arbeidene til at pasienten kan være aktiv 
deltaker?

• Pasientene deltar mer aktivt i oppfølging av egen sykdom
• Bedre oversikt, kontroll og forståelse av egen helse
• Økt trygghet og mestring av egen sykdom



Helsedirektoratet 8

Underliggende samfunnsmål

Pasienter og brukere opplever økt 

trygghet og bedre helse

Pasienter og brukere opplever økt 

mestring og bedre evne til å ivareta 

egen helse

Pasienter og brukere er mer 

tilfreds med oppfølgingen fra 

helse- og omsorgstjenestene

Det er økt kvalitet i helse- og 

omsorgstjenestene på tvers av 

tjenestenivåer

Spart tid og unngåtte kostnader i 

helse- og omsorgstjenestene gir 

samfunnsøkonomiske gevinster og 

økt omsorgskapasitet

«Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging bidrar til god helse og 
mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling»



Digital hjemmeoppfølging av KOLS 
pasienter – Sykehuset i Vestfold og Larvik 
kommune

• Pasientene skal være aktive deltakere og bidragsytere i egen behandling, 
og kan følges opp hjemme ved at egenrapporterte målinger om egen 
helsetilstand sendes digitalt til sykehuset.

• Sykehuset følger opp i 6 uker og sender en digital melding til kommunen 
når pasienten er klar for å avslutte oppfølgingen. Ved avslutning leveres 
alt utstyr som er brukt i forbindelse med digital hjemmeoppfølging tilbake 
til sykehuset . Pasienten får med seg en egenbehandlingsplan på papir. 
Kommunen vurderer behov for videre digital hjemmeoppfølging basert på 
dialog med pasienten, egenbehandlingsplanen, og eventuelt tverrfaglig 
samhandlingsmøte med pasient, fastlege og sykehuset.

• Det er verdifullt for kommunen (både kommunale helse og 
omsorgstjenester og fastlegen) at pasienten har en egenbehandlingsplan 
(EBP) med grenseverdier når overføring skjer fra sykehuset. Det er 
ressursbesparende og gjør det lettere å vurdere behov og iverksette 
videre oppfølging. Kommunen har åpning for å få med en spesialist fra 
sykehuset inn i samhandlingsmøtet. 



Samkonsultasjon mellom 
pasient, fastlege og spesialist 
ved bruk av videokonsultasjon

Avklaring om pasient skal henvises eventuelt hvor pasienten skal henvises 

Legetjenesten melder i dag at mange av disse pasientene blir vurdert feil i 
mangel på tilgang på spesialistvurdering. Tiltaket gjelder rask 
samkonsultasjon mellom lege og spesialist i akutt fase ved førstekontakt med 
legevakt. 

Tiltaket blir gjennomført ved at legevakt ringer opp spesialist ved bruk av 
video via Join helsenett for avklaring knyttet til videre forløp. Spesialist har 
avsatt tid i møtebok til konsultasjonene (etter kl. 14 på bestemte dager). 

Effekter for pasienter og pårørende: rask og rett hjelp på rett nivå. Bidrar til å 
gi innbyggerne i Sogn bedre helsetilbud og bringe spesialisthelsetjenesten 
nærmere der pasientene bor. 

Grønn helse – mindre transport av pasienter, reduserte kostander og 
miljøavtrykk. Redusere belastninga for pasienten og pårørende med lang 
reisevei.  



Pasientens 
Egenbehandlingsplan (EBP)

Mål

➢Skal fremme pasientens 
selvstendighet 

➢Skal fremme pasientens 
helsekompetanse og mestring i 
hverdagen 

➢Skal støtte tiltak som reduserer 
symptomtrykk, bedrer 
livskvalitet og livsprognose

Prosess

✓«Hva er viktig for deg?» - utgangspunkt i pasientens mål og behov

✓EBP utarbeides i samarbeid med pasient, sykepleier og fastlege

✓Skal angi tiltak for å opprettholde helse og tiltak ved forverring

✓EBP er dynamisk og justeres etter erfaring og endringer i behandling

Pasientens Egenbehandlingsplan (EBP) – en rask innføring.pdf (helsedirektoratet.no)

Jeg har fått retningslinjer som 
hjelper meg til å ta ansvar for 
egen sykdom ( Barbro, Oslo)

For de fleste pasienter er 
egenbehandlingsplan noe nytt og 

fører nesten utelukkende til økt 
egenmestring og eierskap i egen 

sykdom! ( Fastlege Bodø)

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf/_/attachment/inline/e130b363-3ff8-448d-bb52-b8ccac798a5d:a2ca739a1e9b4fa8f48c96ec34341e59616477c3/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf


Vil du vite mer?

Digital hjemmeoppfølging - sluttrapport fra 
nasjonal utprøving 2018-2021 –
Helsedirektoratet

Evaluering av utprøving av digital 
hjemmeoppfølging - Uio et al.pdf 
(helsedirektoratet.no)

Digital hjemmeoppfølging - erfaringer med 
samhandling og informasjonsdeling 
2022.pdf (helsedirektoratet.no)

Pasientens Egenbehandlingsplan (EBP) –
en rask innføring.pdf (helsedirektoratet.no)

Velferdsteknologi: Ansvar for egen helse -
Bing video

Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk 
syke - Bing video

Kvikk-guide digital hjemmeoppfølging 
(helsedirektoratet.no)

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-andre-publikasjoner/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf/_/attachment/inline/e130b363-3ff8-448d-bb52-b8ccac798a5d:a2ca739a1e9b4fa8f48c96ec34341e59616477c3/Pasientens%20Egenbehandlingsplan%20(EBP)%20%E2%80%93%20en%20rask%20innf%C3%B8ring.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=Medisinsk+avstandsoppf%c3%b8lging+oslo&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dMedisinsk%2bavstandsoppf%25c3%25b8lging%2boslo%26FORM%3dHDRSC4&view=detail&mid=A3B78213AD947E3C1EBDA3B78213AD947E3C1EBD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=Medisinsk+avstandsoppf%c3%b8lging+oslo&&view=detail&mid=4765A2C4CF152542F87B4765A2C4CF152542F87B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DMedisinsk%2Bavstandsoppf%25c3%25b8lging%2Boslo%26FORM%3DHDRSC4
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Kvikk-guide%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/8f3bdce4-066f-4321-bcc5-d3511cea42b3:47ee30fdb24e4fa4d7032413d36d49d0e2bc6cbb/Kvikk-guide%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging.pdf


En aktivt medvirkende innbygger



Verktøykatalogen og verktøyformidleren
https://tjenester.helsenorge.no/verktoy


