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Informasjonsaker 

- Anita Foss Midlang startar i ein 50% prosjektstilling i E-helse Vestland ut året. Ho skal jobbe 

tett opp mot prosjektet i Sogndal og Helse Førde samt bidra i andre DHO prosjekt i E-helse 

Vestland.  

- E-helse vestland søkte på tilskot hjå digital heimeoppfølging DHO. Har fått tilskot, 600 000,- 

med nokre presiseringar.  

Utdrag frå tilskotsbrevet: 

Søknaden er forankret og frontet fra Ehelse Vestland for to helsefellesskap. I søknaden 
beskrives innføring av digital hjemmeoppfølging. I intervjuet blir det tydelig at dere mener 
innføring av digital samkonsultasjon, mens satsing på DHO er svært utydelig. Søknaden 
møter 
dermed ikke helt det som er formålet i utlysning av tilskudd til spredning av DHO, slik det er 
definert i tilskuddsregelverket, Det gis likevel et mindre beløp som støtte til å utarbeide en 
oppdatert prosjektplan som beskriver hvordan dere ønsker å jobbe med digital 
hjemmeoppfølging slik det er beskrevet i tilskuddsregelverket, og hvordan dette er forankret 
med samarbeidende parter. En oppdatert prosjektplan i tråd med regelverket, og oppstart av 
arbeidet i tråd med vilkår for tilskuddet, 

 

- Kjell Olav har vore i kontakt med andre kommunar tilknytt ISP ang prosjektet. Luster og 

Aurland er klar til å knytte seg til prosjektet. Årdal og Lærdal må avventa litt.  

- Stryn kommune har starta eige prosjekt med Digital heimeoppfølging opp mot legevakt. Dei 

skal arrangera eit oppstartsseminar i slutten av september for å finne meir konkret 

satsingsområde. E-helse Vestland følgjer med i dette prosjektet.  

 

 

 

 

 



Arbeidsøkt: 

- Før ein kan gå vidare med tenesteforløp for samkonsultasjon ved akuttinnlegging må Helse 

Førde avklara kven som skal vera kontaktpunkt i Helse Førde. ISP eller Førde sentralsjukehus. 

Øyvind og Dagrunn tek dette vidare internt i organisasjonen.  Fram til dette er avklart set me 

dette tiltaket på vent.  

- I mellomtida vil arbeidsgruppa jobbe vidare med tiltak 2: Samkonsultasjon mellom 

kommunale helsetenester, ISP og pasient med alvorlege psykiske lidelsar.  

o Sjå utklipp frå arbeidsgruppemøte 20 april under 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anita og Kjell Olav arrangere eit arbeidsgruppemøte for å jobbe vidare med dette tiltaket.  

 

 

 

 

 


