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Tillegg til tildelingsbrev nr.1 – én innbygger – én journal
Det vises til tidligere oppdrag om oppfølging av én innbygger – én journal. I tildelingsbrev for
2017 ble Direktoratet for e-helse ble bedt om å videreføre arbeidet med forslag til
gjennomføringsstrategi for realisering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og
omsorgstjeneste. I tildelingsbrev for 2018 videreføres dette gjennom et oppdrag om å
utarbeide et styrings- og beslutningsunderlag for en nasjonal løsning for pasientjournal og
pasientadministrasjon for kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Helse- og omsorgsdepartementet presiserer at oppdraget for inneværende år innebærer å
utarbeide en konseptvalgsutredning (KVU) for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon
og pasient- og brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for
samhandlingen med øvrig helsetjeneste. Arbeidet bør også ta høyde for behovet for
samhandling mellom helsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenesteområder.
Direktoratet for e-helse skal vurdere ulike konseptalternativer opp mot behovet for bedre
samhandling med innbyggere, bedre samhandling innenfor kommunal helse- og
omsorgstjeneste, inkludert fastlegene, bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og
bedre samhandling med andre kommunale tjenesteområder. Eventuell fordeling av
utviklingskostnader på kommunene må sees i sammenheng med potensialet for
gevinstrealisering.
Direktoratet for e-helse skal innrette arbeidet slik at konseptvalgsutredningen kan
kvalitetssikres i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige
investeringer. Det skal tas sikte på å kunne starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018
og en mulig KS2 i mars 2019. Tidsplanen og innretningen på arbeidet skal underveis drøftes
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med departementet. Det vil kunne være behov for å justere prosjektet i tråd med de
anbefalingene som fremkommer i kvalitetssikringen, og tidsplanen må være tilstrekkelig
fleksibel til å gi rom for dette.
IKT-sikkerhet skal ha høy prioritet i arbeidet. Det bes om at Direktoratet for e-helse særskilt
rapporterer på hvordan dette er tenkt fulgt opp.
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