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Tillegg til tildelingsbrev nr. 4
Bruk av teknologi for å flytte tjenester hjem
Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdrag i tildelingsbrevet for 2020 om bruk av
teknologi for å flytte tjenester hjem.
Å flytte tjenester hjem til pasienten ved hjelp av teknologi er et av målene i Nasjonal helseog sykehusplan 2020-2023, Meld. St. 7 (2019-2020). Bruk av teknologi kan gjøre det enklere
for pasient og pårørende å mestre hverdagen, gi mer individuelt tilpasset oppfølging og
bedre ressursbruk. Bruk av teknologi understøtter også målet om å skape det utadvendte
sykehus.
Covid-19-situasjonen tydeliggjør verdien av å flytte flere tjenester hjem, både med hensyn til
smittevern og for å sikre et tilbud til pasienter som får behandling/oppfølging avlyst.
Utbredelsen av videokonsultasjon har skalert raskt ved at tjenestene har tatt i bruk
eksisterende løsninger med nødvendig tilrettelegging fra direktoratene og Norsk Helsenett
SF. Departementet har i foretaksmøtet av 17. april bedt de regionale helseforetakene om å
ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig, og melde inn
behov for justeringer i nasjonale virkemidler til direktoratene. Økt bruk av digital
hjemmeoppfølging og nettbasert behandling vil ivareta smittevern, bidra til mer effektiv
ressursbruk og øke sannsynligheten for at hensiktsmessige endringer i arbeidsprosesser
som nå finner sted, blir videreført.
Departementet viser til Sluttanbefalinger fra utredningsoppdrag om nasjonal tilrettelegging for
medisinsk avstandsoppfølging, oversendt departementet 13. desember 2019 og påfølgende
dialog og presiseringer oversendt 14. februar 2020. Etatene har gjennomført et grundig og
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helhetlig arbeid som peker på viktige tiltak for å sikre at bruk av teknologi for å flytte tjenester
hjem blir en integrert del av pasientbehandlingen. Samtidig anerkjenner departementet at
behov og erfaringer i forbindelse med Covid-19-pandemien kan påvirke innretning og
prioritering av tiltakene som fremkommer i rapporten.
Departementet ber derfor Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens
legemiddelverk, i samråd med Norsk Helsenett SF, om




å bistå helse- og omsorgstjenesten med nødvendig veiledning og tilrettelegging for å
hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging (f. eks. oppfølging av personer med
kroniske lidelser basert på pasientrapporterte opplysninger) og nettbasert behandling
(f.eks. videokonsultasjon og e-meistring). Dette arbeidet skal ta utgangspunkt i
tjenestenes planer og behov. Arbeidet skal videre ses i sammenheng med oppfølging
av tillegg til tildelingsbrev nr. 3 av 4. april til Direktoratet for e-helse.
å komme tilbake med en ny vurdering av hvordan arbeidet med å legge til rette for å
flytte tjenester hjem bør innrettes. Det legges til grunn at vurderingen gjennomføres i
tett dialog med tjenesten. Denne vurderingen bør tentativt være departementet i
hende primo september 2020. Tidspunkt og format avklares nærmere med
departementet.

Helsedirektoratet skal fortsatt ha ansvar for å lede og koordinere etatenes arbeid.
Tiltakene skal gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. I den grad arbeidet medfører
prioriteringsutfordringer for etatene må dette tas opp med departementet i styringsmøter.
Ansvarlig kontaktperson for oppdraget i departementet er Juliane Mekki. Ansvarlig leder er
avdelingsdirektør Are Forbord.

Kunstig intelligens
Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdrag om kunstig intelligens i tildelingsbrevet for
2020, og leveransen Felles plan 2020. Utredningsoppdrag (forprosjekt) knyttet til bedre bruk
av kunstig intelligens i forbindelse med ny nasjonal helse- og sykehusplan oversendt 30.
november 2019 og brev med nærmere prioritering av tiltak oversendt departementet 16.
mars 2020.
Departementet ber Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk om
å følge opp de prioriterte tiltakene i Felles plan 2020 i tråd med forslagene i brev av 16.mars
d.å.
Departementet understreker at dersom dette arbeidet kommer i konflikt med
beredskapsarbeidet i etatene i forbindelse med korona, skal beredskapsarbeidet prioriteres.
Alle aktørene har selvstendig resultatansvar for sine leveranser. Helsedirektoratet skal
fortsatt ha ansvar for å koordinere arbeidet.

Side 2

Departementet ber etatene komme med en statusrapport for arbeidet innen medio november
2020. Departementet ber om at rapporteringen inkluderer en vurdering av hvordan
kommunal helse- og omsorgstjeneste kan involveres i arbeidet. Omfang og format på
rapporteringen avklares nærmere med departementet.
Departementet legger til grunn at arbeidet sees i sammenheng med pågående nasjonale og
internasjonale prosesser, herunder oppfølgingen av Nasjonal strategi for kunstig intelligens,
Helsedataprogrammet, regelverksutvikling i EU og Horisont Europa.
Ansvarlig kontaktperson for oppdraget i departementet er Juliane Mekki. Ansvarlig leder er
avdelingsdirektør Are Forbord.

Med hilsen

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristian Skauli
avdelingsdirektør
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