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Arbeidspakke Digital heimeoppfølging– oppdragsnotat  
 
E- helse Vestland har lagt til grunn ein eiga arbeidspakke og arbeidsgruppe for digital 
heimeoppfølging. Arbeidet skal gi grunnlag for korleis ein kan tilrettelegge og 
gjennomføre digital heimeoppfølging som er tenlege for brukare og pårørande. I dette 
arbeidet skal ein utvikle og legge til rette for tenester som femner om både 
primærhelsetenesta og spesialisttenestene. .   
 
 
Hovudoppgåver   

 Legge grunnlag for tilrettelegging og gjennomføring av digital heimeoppfølging  
 Framskaffe, sette saman kunnskap og formidle  røynsle om digital 

heimeoppfølging  
 Bidra til utvikling av tenester som kan gjere kvardagen enklare og tryggare for 

brukare og pårørande 
 Utvikle digital heimeoppfølging som ledd i eit heilheitleg tenestetilbod 
 Arena for utvikling av gode tenestetilbod og pasientforløp  
 Brukerfokus og nytteverdi for brukar skal vere basis  
 Universell utforming  og tilgjenge skal ligge til grunn   

 

 
Detakare; 

 Tilsette i dei kommunale helse og omsorgstenestene 
 IKT kompetanse i kommunar og helseforetak  
 Helseforetaka i Vestland fylke 
 Brukarorganisasjonar 
 Yrkesorganisasjonar  
 Fylkeseldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnne  
 Høgskulen på Vestlandet  
 Vestlandsforskning  
 Utviklingsentrene i Vestland  

 Andre inviterte partar ved behov  
 
Arbeidsgruppa organiserer seg med eit mindre arbeidsutval for håndtering av praktiske  
oppgåver, i samarbeid med prosjektsekretariatet.  
 
 

 



 
Kjerneaktiviteter og arbeidsmetoder; 
 

 Bidra til kompetanseheving om digital heimeoppfølging i  kommunar. sjukehus,, og 
organisasjoner og samarbeidsparter  

 Brukerperspektiv og brukermedvirkning er grunnleggjande føresetnader – 
 Tilgjenge 
 Kvalitet på tenestetilbodet  
 Pasienttryggleik  

 
 Vere ein ressursbank for dei som arbeider med digital heimeoppfølging ute i 

tenestene 
 Aktiv samhandling med leverandører på området  
 Høgt  fokus på kompetanse og kompetanseheving 

 
 
Arbeidsgruppa skal søke samarbeid med andre instanser som;  
 

 Utdanningsinstitusjonane  
 Brukarmedverknad på systemnivå 
 Andre nettverk  for velferdsteknologi og e-helse  
 Legevakt, brann, politi, AMK  
 Leverandører og bedrifter som er relevante for tenestene 
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