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Forord

Helsetjenesten i kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og 
løsninger for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale 
tjenesteområder. 

Direktoratet for e-helse har  på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet 
ulike alternativer. Vi anbefaler konsept 7, en felles journal- og samhandlingsløsning for 
kommunene. Målet er at alle kommuner, fastleger og andre private avtaleparter 
utenfor Midt-Norge tar i bruk løsningen. 

En felles og fremtidsrettet journal- og samhandlingsløsning vil gi store ressursbe-
sparelser, redusere feil og skader og gi alle som møter kommunehelsetjenesten bedre 
og mer helhetlig helsehjelp. For innbygger gir det mulighet til å være mer aktiv i egen 
helsehjelp og ivareta sine personvernrettigheter. 

Direktoratet for e-helse har utført oppdraget i samarbeid med helse- og omsorgs-
sektoren og med stort bidrag fra KS og kommuner, utøvende helsepersonell, 
pasient- og bruker foreninger, spesialisthelsetjenesten og nasjonale helsemyndigheter. 
Nasjonalt e-helsestyre har vært styringsgruppe for arbeidet og har gitt sin tilslutning 
til anbefalingen. 

Vår anbefaling bygger på målene om at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang 
til pasientopplysninger og at innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale 
tjenester. God involvering av helsepersonell og pasient- og brukerrepresentanter 
er en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet. 

Christine Bergland
Direktør
Programeier for Én innbygger – én journal 
Direktoratet for e-helse
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Dagens situasjon 

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og 
enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgs- 
sektoren. IKT-systemene i kommunene er silobasert og i 
hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. Dermed deles 
ikke helseinformasjon om innbygger mellom ulike deler av 
helsetjenesten.

Dagens IKT-systemer utnytter ikke sektorens ressurser godt 
nok. Tungvinte, mangelfulle og begrensende arbeidsverktøy  
gir dobbeltarbeid og lavere utnyttelse av kompetanse enn 
nødvendig. 

Behovet for bedre løsninger i kommunene vil bli forsterket 
de neste årene på grunn av et økende antall eldre og mer 
sammensatte sykdommer hos innbyggerne. I tillegg vil flere 
oppgaver som i dag utføres i spesialisthelsetjenesten flyttes 
til primærhelse tjenesten. Totalt sett stiller dette høye krav til 
digital samhandling både internt i kommunene, med spesialist-
helsetjenesten og med innbygger. 

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål 
om en effektiv og bærekraftig helsetjeneste som tilbyr hel  -
hetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå 
og virksomheter. Digitalisering og teknologi er viktige 
virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp. 
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I 2017 utgjorde Norges  
totale helseutgifter  

10,4 %
av  

bruttonasjonalproduktet (BNP)

I 2035 vil det være en 
underdekning av helse- og  

sosialpersonell i Norge  
på nærmere

76 000   
årsverk

Den økonomiske 
verdien av befolkningens 

tapte leveår og helserelaterte 
kostnader utgjorde i 2013 

1 860
milliarder kroner
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Bakgrunn

Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal etablerte de 
tre overordnede målene for IKT-utviklingen i helsesektoren:

•    Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient-  
og brukeropplysninger

•    Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale 
tjenester

•    Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring,  
helseovervåking, styring og forskning

I 2014–2015 samarbeidet de sentrale aktørene om en utredning 
av hvordan de overordnede målene kunne realiseres. Rapporten 
ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 
2015. Anbefalingen var at en felles, nasjonal løsning for 
helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklings-
retning for realisering av målene i Én innbygger – én journal. 
En felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgs-
tjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen.

Våren 2016 fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å være et 
regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale 
målbildet. Gjennom programmet Helseplattformen planlegger 
de å etablere en regional journalløsning i samarbeid med 
kommunene og selvstendig næringsdrivende avtaleparter i 
Midt-Norge. 

Høsten 2016 fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide 
et beslutningsunderlag for innføring av en nasjonal løsning for 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Oppdraget ble bekreftet 
i tildelingsbrevet for 2017. I tillegg fikk direktoratet i oppdrag å 
utarbeide et veikart for den samlede gjennomføringen av 
arbeidet med Én innbygger – én journal.

 
 

Veikartet for realisering av målbildet for Én innbygger – én 
journal ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 
12. januar 2018, med tilslutning til de sentrale anbefalingene 
fra Nasjonalt e-helsestyre. 

Direktoratet for e-helse anbefalte at det nasjonale målbildet 
skulle opprettholdes og at realiseringen bør skje gjennom tre 
strategiske og parallelle tiltak:

•    Videreutvikling av eksisterende regionale løsninger i  
spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst 

•    Etablering av Helseplattformen i Midt-Norge
•    Etablering av en nasjonal løsning for kommunal  

helse- og omsorgstjeneste

Gjennomføring av de tre tiltakene representerer en vesentlig 
forenkling av dagens kompliserte systemlandskap, og vil gi en 
stor reduksjon av antall løsninger. Veien fra dagens situasjon til 
det endelige målbildet er lang, og realiseringen vil derfor skje 
over flere år. De tre strategiske tiltakene og videreutvikling av 
bedre løsninger for samhandling er nødvendige steg på veien 
mot målbildet.

Konseptvalgutredningen er Direktoratet for e-helses svar på 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere 
ulike konseptalternativer for en nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste.
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November 2012
Meld. St. 9 (2012-2013)   

Én innbygger – én journal

2014–2015
Utredning av ulike 

løsningsalternativer for  
Én innbygger – én journal

Januar 2018
Veikart for realisering av 

målbildet for Én innbygger – én 
journal, som bekrefter at etablert 

målbilde bør ligge fast 

Juli 2018
Konseptvalgutredning for 

nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste 

oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet

2019
Forprosjekt for besluttet  

konsept

2020/2021
Tidligst start for anskaffelse  
av en nasjonal løsning for 

kommunal helse- og 
omsorgstjeneste

Desember 2015
Utredningen oversendes 

Helse- og 
omsorgsdepartementet

Juni 2016
Tilslutning til at en felles  

nasjonal løsning for helse- og 
omsorgstjenesten bør være 

målbilde og utviklingsretning for 
realisering av målene i Én 

innbygger – én journal, og at 
startpunktet bør være 

kommunene. 
Helse Midt-Norge RHF får i 

oppdrag å være et regionalt 
utprøvingsprogram for det 

anbefalte målbildet

TIDSLINJE
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Utvalgte nøkkeltall

SPESIALISTHELSETJENESTEN

4,5 MILL 
liggedøgn hos somatikk, psykisk  

helsevern og rus

8,7 MILL 
polikliniske konsultasjoner

130 000 
sysselsatte i spesialisthelsetjenesten 

120 MILLIARDER 
syhehustjenester og legetjeneste  

fra spesialist

 

14 MILL 
konsultasjoner hos fastlege

70 % 
andel av befolkning i kontakt med  

fastlege årlig

4600 
fastleger2

21 MILLIARDER 
fastlege og legevakt

200 000–250 000 
antall barn til helsestasjon årlig1

354 000  
brukere av hjemmetjenester  

og institusjon årlig

230 000  
sysselsatte i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste

97 MILLIARDER  
sykehjemstjenester og  

hjemmetjenester
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KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTE

FASTLEGE RESTERENDE KOMMUNALE HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER

Kilde: SSB statistikk for helse omregnet til inndeling i tabell. Tall for aktivitet og sysselsatte er for 2016, tall for ressursbruk er for 2017. 

1. Tallet er estimert ut i fra størrelse på barnekull.  
2. Kilde: Helsedirektoratet. 
3.  Totalbeløpet inkluderer 104 MRD fordelt på medisiner og medisinsk forbruksvare, støttetjenester (røntgen, lab etc.), tannhelsetjeneste, rehabilitering,  

fysioterapi og kiropraktisk behandling og forebyggende helsearbeid.
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Behov for tiltak

 
 
Økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og økt ansvar for kommunal helse- 
og omsorgstjeneste krever mer effektive arbeidsverktøy for helsepersonell  

Dagens journal- og samhandlingsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
tilfredsstiller ikke behov for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet for innbyggere 

Dagens journal- og samhandlingsløsninger er til hinder for oppfyllelse av sentrale 
politiske mål om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som tilbyr 
helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og virksomheter 

Dagens journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste tilfredsstiller ikke  
krav til informasjonssikkerhet og personvern

Dagens journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste tilrettelegger ikke  
for å utnytte data til kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Det er behov for nasjonale tiltak for å styrke pasientsikkerhet og kvalitet,  
bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og styrke informasjonssikkerhet og 
personvern i kommunal helse- og omsorgstjeneste
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Mål og krav

Innbyggere får kommunale helse-  
og omsorgstjenester av høyere kvalitet 

og økt pasientsikkerhet

Effektmål 1

Mer effektiv ressursbruk i helse-  
og omsorgstjenesten

Effektmål 2

Tiltaket skal gi personell i kommunale helse- og omsorgstjenester brukertilpassede 
og mer effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av 
helsehjelp

Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten

Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger  
om egen helse

Tiltaket skal legge til rette for at innbygger enklere skal kunne ivareta sine 
personvernrettigheter

Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse-  
og omsorgstjenesten

A

B

C

D

E

Overordnede krav til løsningen

Samfunnsmål
Bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig 

kommunal helse- og omsorgstjeneste som utnytter teknologiske muligheter 
for å tilby helhetlige og sikre tjenester av høy kvalitet 
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Konsepter

Det er utredet tre konsepter for løsning for kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Konseptene beskriver 
funksjonalitet i journalløsningen, og digital samhandling 
med innbygger, spesialisthelsetjenesten og andre statlige 
og kommunale tjenester.

Konseptene er sammenlignet med alternativet å fortsette 
som i dag (nullalternativet). 

Lokale journaler

Nasjonal rammeavtale

Nasjonal journal

K1

K4

K7
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Nullalternativet beskriver dagens situasjon og forventet 
utvikling i journalsystemene og samhandling mellom dem, med 
innbygger og med spesialisthelsetjenesten gitt at ingen av 
konseptene realiseres. 

Nullalternativet benyttes som sammenlikningsgrunnlag for 
å evaluere konseptene og identifisere virkninger av disse. 

Innbyggernes  
opplevelse av helsetjenesten 

Funksjonalitet  
for helsepersonell 

NullalternativetK0

•    Hver innbygger har mange journaler, én per virksomhet 
der du har fått helsehjelp. 

•    Informasjon om deg og ditt behandlingsforløp vil bare 
være oppdatert så lenge informasjon er utvekslet 
mellom virksomhetene. Du opplever at du ofte er bærer 
av egen informasjon.

•    Tilgang på innbyggertjenester vil avhenge av hva din 
fastlege og kommune velger å prioritere. Helsenorge.no 
vil fortsatt være der du finner de fleste innbygger-
tjenestene, men fastleger og andre private aktører 
kan velge å etablere private løsninger i tillegg.

•    Journalløsningene vil utvikle seg gradvis avhengig 
av hva kommunene og andre aktører prioriterer.

•    Helsepersonell vil ha tilgang på kritisk info i  
kjernejournal og denne blir tett integrert med 
journalsystemene.

•    Utvalgte helseopplysninger fra andre virksomheter 
kan bli tilgjengelig gjennom samhandlingsløsningene.
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Lokale journalerK1

I konsept 1 har hver enkelt virksomhet fortsatt ansvar for sine 
egne journalsystemer. Det stilles høyere krav til funksjonalitet 
og driftssikkerhet enn i dag.

Dagens nasjonale samhandlingsløsninger videreføres og  
styrkes. Det etableres blant annet et nasjonalt dokument-
register, og oversikt over pasientens legemidler blir 
tilgjengelig for alle aktører.

Forbedring av samhandling med andre kommunale  
tjenester er fortsatt kommunens ansvar.

Innbyggernes  
opplevelse av helsetjenesten 

Funksjonalitet  
for helsepersonell 

•    Som innbygger vil du fortsatt ha mange journaler, én 
per virksomhet der du har fått helsehjelp. 

•    Informasjon om deg og ditt behandlingsforløp vil være 
oppdatert så lenge informasjon er utvekslet mellom 
virksomhetene. Du vil fortsatt i stor grad oppleve at du 
selv er bærer av egen informasjon.

•    Tilgang på innbyggertjenester vil avhenge av hva din 
fastlege og kommune velger å prioritere. Helsenorge.no 
vil fortsatt være der du finner de fleste innbygger-
tjenestene, men fastleger og andre private aktører kan 
velge å etablere private løsninger i tillegg.

•    Journalløsningene vil utvikle seg gradvis og over  
tid gi helsepersonell noe bedre arbeidsverktøy  
enn i dag.

•    Pasientens legemiddelliste vil gi spart tid knyttet til 
legemiddelsamstemming. Ny sentral forskrivnings- 
modul i e-resept vil gi noe beslutningsstøtte  
knyttet til forskrivning av legemidler.

•    Helseopplysninger som ligger lagret hos andre 
virksomheter vil ikke være tilgjengelig med mindre  
de er delt gjennom samhandlingsløsningene.
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Nasjonal rammeavtaleK4

I konsept 4 etableres det en rammeavtale med minst to 
leverandører av journal løsninger. Alle kommuner, 
fastleger og andre private avtaleparter skal bruke en av 
løsningene på rammeavtalen, og det er avansert 
samhandling mellom løsningene.

Samhandling med spesialisthelsetjenesten viderefører 
dagens arbeid med dokument-deling og vil være mindre 
rik enn i konsept 7.

Innbyggernes  
opplevelse av helsetjenesten 

Funksjonalitet  
for helsepersonell 

•    Som innbygger kan du fortsatt oppleve å ha to eller flere 
journaler i kommunen. Dette avhenger av om aktørene 
inngår journalsamarbeid. 

•    Du kan få mer presis helsehjelp fordi helsepersonell får 
mer beslutningsstøtte og bedre oversikt over 
informasjon om deg i journalsystemet.

•    Du kan få flere innbyggertjenester fordi leverandørene 
må følge krav om utrulling av nye løsninger.

•    Helsepersonell får bedre arbeidsverktøy med 
kunnskapsstøtte og noe beslutningsstøtte, blant annet 
på legemiddelområdet. De får bedre oversikt over 
informasjonen og kan spare tid og gi bedre helsehjelp.

•    Journalsamarbeid mellom fastleger og kommuner, kan 
gjøre at enda mer informasjon er enkelt tilgjengelig.

•    Utvalgte journaldokumenter fra spesialist- 
helsetjenesten er tilgjengelig gjennom 
samhandlingsløsningene.
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Nasjonal journalK7

I konsept 7 anskaffes det én nasjonal journalløsning for 
alle tjenesteområder i kommunal helse- og omsorgs- 
tjeneste med helhetlig samhandling. Målet er at alle 
kommuner, fastleger og andre private avtaleparter 
(utenfor Midt-Norge) skal bruke den nye journalløsningen.

Konseptet har høyt ambisjonsnivå for samhandling med 
spesialisthelsetjenesten, og det legges til rette for økt 
digital samhandling med andre statlige og kommunale 
tjenester. 

Innbyggernes  
opplevelse av helsetjenesten 

Funksjonalitet  
for helsepersonell 

•    Du møter en mer helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjeneste og har én felles journal i kommunen. 
Journalen følger deg også om du flytter. 

•    Du vil få mer presis helsehjelp fordi helsepersonell har 
tilgang på mer informasjon om deg og bedre 
beslutningsstøtte.

•    Flere innbyggertjenester fra den nye løsningen blir 
tilgjengelig på helsenorge.no. 

•    Helsepersonell får bedre arbeidsverktøy med prosess- 
og beslutningsstøtte. De sparer tid, og kan gi mer presis 
helsehjelp fordi innbyggernes helseopplysninger er 
tilgjengelig når de trengs.

•    Strukturert informasjon fra spesialisthelsetjenesten er 
tilgjengelig, presenteres på en oversiktlig måte og kan 
brukes i beslutningsstøtte.



20

Dagens situasjon

Side 13

Hyppig 
urinveis-
infeksjon, må 
følges opp 
nøye

Nedsatt 
almenn-
tilstand i det 
siste

Fastlege Hj.tjeneste
hjemkommune

Hj.tjeneste
feriekommune

Pårørende

Reseptformidler og
kjernejournal

Magda har 
dessverre fått 

alvorlig 
nyrebekken-
betennelse..

3 dager senere er Magda mye dårligere, 
og blir lagt inn på sykehus. Hun har 
blodforgiftning (sepsis).

Blir lett 
forvirret av 
infeksjoner, 
inkontinent i 
perioder

Legevakt Sykehus

Forvirringen 
skyldes nok 

smerter etter 
fallet

Det er et 
kraftig slag i 

skulderen. Ta 
smertestillende 

noen dager. 

Mor 
har 

begynt 
å bli 

glemsk

K1

Side 14

Nedsatt 
almenn-
tilstand i det 
siste

Fastlege

Pårørende

Pasientens 
legemiddelliste (PLL)
Journalnotater spes.ht.

Magda har 
dessverre fått 

alvorlig 
nyrebekken-
betennelse..

3 dager senere er Magda mye dårligere, 
og blir lagt inn på sykehus. Hun har 
blodforgiftning (sepsis).Forvirringen 

skyldes nok 
smerter etter 

fallet

Det er et 
kraftig slag i 

skulderen. Ta 
smertestillende 

noen dager. 

Mor 
har 

begynt 
å bli 

glemsk

Hyppig 
urinveis-
infeksjon, må 
følges opp 
nøye

Blir lett 
forvirret av 
infeksjoner, 
inkontinent i 
perioder

Legevakt Sykehus

Hj.tjeneste
hjemkommune

Hj.tjeneste
feriekommune

Illustrasjon på hvordan Magdas opplevelse  
kan bli i de ulike konseptene

Lokale journalerK1

Dagens situasjonK0
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K4

Side 15

Nedsatt 
almenn-
tilstand i det 
siste

Fastlege

Pårørende

Pasientens 
legemiddelliste (PLL)
Journalnotater spes.ht.

Magda har 
dessverre fått 

alvorlig 
nyrebekken-
betennelse..

3 dager senere er Magda mye dårligere, 
og blir lagt inn på sykehus. Hun har 
blodforgiftning (sepsis).

Legevakt Sykehus

Forvirringen 
skyldes nok 

smerter etter 
fallet

Det er et 
kraftig slag i 

skulderen. Ta 
smertestillende 

noen dager. 

Mor 
har 

begynt 
å bli 

glemsk

Hyppig 
urinveis-
infeksjon, må 
følges opp 
nøye

Blir lett 
forvirret av 
infeksjoner, 
inkontinent i 
perioder

Hj.tjeneste
hjemkommune

Hj.tjeneste
feriekommune

K7

Side 16

Nedsatt 
almenn-
tilstand i det 
siste

Fastlege

Pårørende

Pasientens legemiddelliste (PLL)
Journalnotater, labsvar spes.ht.

Legevakt

Mor 
har 

begynt 
å bli 

glemsk

Blir lett 
forvirret av 
infeksjoner, 
inkontinent i 
perioder

Hyppig 
urinveis-
infeksjon, må 
følges opp 
nøye

Det er et 
kraftig slag i skulderen. Jeg ser 

at du har hatt flere urinveis-
infeksjoner før, og blod- og 

urinprøvene viser at du har fått 
det igjen. Start denne kuren 

med antibiotika nå, og ta 
smertestillende etter behov

Magda går på apoteket og får startet 
behandlingen samme dag. 

Apotek

Hj.tjeneste
hjemkommune

Hj.tjeneste
feriekommune

Nasjonal journalK7

Nasjonal rammeavtaleK4

Magda har tidligere hatt mange urinveisinfeksjoner, og har begynnende demenssykdom. Hun reiser på hytta med datteren,  
men faller i trappen og slår skulderen. Magda har vondt og er forvirret, så datteren tar henne med på legevakta.
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Sammenligning av konseptene    
Lokale journalerK1 Nasjonal rammeavtaleK4

Måloppnåelse Måloppnåelse

Prissatte nyttevirkningerPrissatte nyttevirkninger

Risiko
Moderat

Kostnad
Moderat

Nytte
Moderat

Risiko
Moderat til høy

Kostnad
Høy

Nytte
Høy

Effektiv ressursbruk Effektiv ressursbrukHøyere kvalitet og økt 
pasientsikkerhet

Høyere kvalitet og økt 
pasientsikkerhet

Lav Lav til middels Lav til middelsLav 

 Tidsbesparelse for helsepersonell i kommunen

 Bedre helse

 Realøkonomiske besparelser

 Unngåtte kostnader i nullalternativet

 Tidsbesparelse for helsepersonell i kommunen

 Bedre helse

 Realøkonomiske besparelser

 Unngåtte kostnader i nullalternativet
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Måloppnåelse

Prissatte nyttevirkninger

Risiko
Moderat til høy

Kostnad
Høy

Nytte
Svært høy

Effektiv ressursbrukHøyere kvalitet og økt 
pasientsikkerhet

Høy Høy

 Tidsbesparelse for helsepersonell i kommunen

 Bedre helse

 Realøkonomiske besparelser

 Unngåtte kostnader i nullalternativet
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Samfunnsøkonomisk verdi

Alle konseptene vil føre til forbedringer sammenlignet med 
å fortsette som i dag (nullalternativet). 

Konsept 7 er vurdert til å ha høyest måloppnåelse og er det 
konseptet med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i 
tillegg til høyest rangering av de ikke-prissatte virkningene.  

Netto nåverdi per konsept

K1 K4 K7

Økt innbyggertilfredshet + ++ ++++

Redusert tidsbruk for innbyggere 0 ++ ++

Enklere ivaretakelse av personvern- 
rettigheter for innbygger 0 ++ +++

Bedre ivaretakelse av 
informasjonssikkerhet + ++ ++

Bedre tilgang på data om  
virksomhetene og tjenestene 0 + ++++

Redusert ressursbruk til innhenting 
og bearbeiding av statistikk 0 + +++

Økt effektivitet for 
spesialisthelsetjenesten + + +++

Virkninger for konkurranse og 
innovasjon 0 +++ +++

Samlet vurdering 0/+ ++ +++

Vurdering av konsekvens for ikke-prissatte virkninger basert  
på Finansdepartementets pluss-minusmetode (fra stor negativ 
konsekvens (----) til stor positiv konsekvens (++++)).

K7

K4

K1

K1 K4 K7
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Samfunnsøkonomiske virkninger

Det er identifisert en rekke samfunnsøkonomiske virkninger 
som følger av de ulike konseptene. De analyserte kostnadsvirk-
ningene følger av behovet for investering, drift og forvaltning i 
de ulike konseptene, De analyserte nyttevirkningene følger av 
egenskapene i tiltaket som kommer av merinvesteringer utover 
det som ligger i nullalternativet. Virkningene defineres derfor 
som endringer sammenliknet med nullalternativet. 

Tiltaket vil i hovedsak berøre innbyggere og helsepersonell 
i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er i tillegg  
 
 

identifisert virkninger for virksomhetene, kommunene, 
spesia list helsetjenesten og statlig forvaltning.

Verdien av en nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste strekker seg imidlertid langt utover det som 
er prissatt i den samfunnsøkonomiske analysen. De største 
identifiserte ikke-prissatte virkningene er innbyggere som er 
tryggere og mer tilfredse med den kommunale helse- og 
omsorgstjenester, bedre tilgang på data om virksomhetene 
og tjenesten, ressursbruk til innhenting og bearbeiding av 
statistikk og økt effektivitet i spesialisthelsetjenesten. 

Kostnadsvirkninger

Prissatte virkninger

Ikke-prissatte virkninger

Investeringskostnader Bedre helse Økt innbyggertilfredshet

Kostnader til drift og forvaltning Unngåtte realøkonomiske kostnader Redusert tidsbruk for innbyggere

Unngåtte kostnader i nullalternativet

Enklere ivaretakelse av personvern- 
rettigheter for innbygger

Bedre ivaretakelse av 
informasjonssikkerhet

Bedre tilgang på data om  
virksomhetene og tjenestene

Redusert ressursbruk til innhenting  
og bearbeiding av statistikk

Økt effektivitet for 
spesialisthelsetjenesten

Virkninger for konkurranse  
og innovasjon

Endrings- og omstillingskostnader
Tidsbesparelser for  

helsepersonell i kommunen

Nyttevirkninger
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Anbefalt konsept

En nasjonal journal- og samhandlingsløsning vil gi høyest oppfyllelse av ambisjonen om 
Én innbygger – én journal og vesentlig bidra til en mer helhetlig og koordinert 
helsetjeneste. Konseptet gir størst muligheter for å oppnå bedre samhandling med 
spesialisthelsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenester for innbygger. 
Helsepersonell i kommunene vil få vesentlig bedre arbeidsverktøy og konseptet vil bidra 
til en mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgssektoren. Konsept 7 er det samfunns-
økonomisk mest lønnsomme. 

Nasjonal journalK7
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Anbefalingen innebærer
1

Innbygger får én journal for hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten utenfor 
Midt-Norge. Journalen vil inneholde nødvendige helseopplysninger fra spesialist- 
helse tjenesten. 

Det blir enklere for innbygger å kommunisere med tjenesten og være aktiv i prosesser og 
beslutninger om egen helse.2

Innbyggere vil oppleve likere kvalitet i tjenestetilbudet uavhengig av hvor og når de  
behandles, uønsket klinisk variasjon reduseres.3

Helsepersonell får bedre og mer brukervennlig arbeidsverktøy, som bedre støtter ytelse av 
helsehjelp. De sparer tid, får bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon, og bedre  
støtte til å følge beste praksis. 

4

Samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten blir 
vesentlig forbedret, og det legges til rette for økt digital samhandling med andre statlige og 
kommunale tjenester. 

5

Både virksomheter og kommuner vil få bedre tilgang til data om sine tjenester. Det legges  
til rette for mer kunnskapsbasert styring av tjenestene, og rikere datagrunnlag for  
helseovervåking, forskning og beredskap. 

8

Det tilrettelegges for nye måter å yte helsehjelpen på, eksempelvis mer teambasert  
organisering og at flere helsetjenester gis i hjemmet.   6

Det etableres et system for nasjonal identitets- og tilgangsstyring for å sikre at kun helse -
personell med tjenstlig behov har mulighet til å se og oppdatere en innbyggers journal. 
Innbygger vil enklere kunne ivareta sine personvernrettigheter. 

7
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