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1 Prosjektutløsende behov 

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 

 

I dag har den enkelte virksomhet selv ansvar for å anskaffe, tilpasse, innføre, drifte og 

forvalte sine journalløsninger. Mange ulike anskaffelser, med variasjoner i krav og lokale 

tilpasninger, har resultert i en mengde ulike versjoner, konfigurasjoner og varianter av 

journalløsninger. Dette har gitt et fragmentert systemlandskap der nødvendige opplysninger 

ikke effektivt kan deles på tvers av virksomheter og tjenester. 

Politiske mål om en koordinert og sammenhengende helsetjeneste vil ikke kunne oppfylles 

uten en mer helhetlig og koordinert utvikling av fremtidens IKT-løsninger. For å ivareta 

pasientsikkerheten og å kunne tilby helhetlige tjenester er det derfor behov for en samordnet 

nasjonal forbedring av kvaliteten på journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og bedre nasjonale samhandlingsløsninger. Det er behov for: 

• At pasientinformasjon er tilgjengelig uavhengig av hvor pasienten befinner seg eller har 

fått helsehjelp tidligere. 

• At oppgaver løses med minst mulig uønsket klinisk variasjon, og med beslutningsstøtte 

slik at helsepersonell over hele landet kan være i stand til å ta best mulig og likest mulig 

beslutninger om diagnose og behandling. 

• At tilgang på viktige data om helsetilstanden i befolkningen blir lettere tilgjengelig 

Det er i tillegg behov for bedre løsninger for samhandling med spesialisthelsetjenesten og 

øvrige tjenesteområder som NAV, skole, barnehage, barnevern og pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT). Løsninger for samhandling må ivareta innbyggers behov for en samordnet 

offentlig sektor og understøtte de nasjonale føringene som er gitt gjennom «Digitalt 

førstevalg» og «Digital Agenda». Behovet forsterkes av endrede rammebetingelser knyttet til 

ansvarsoverføring med mer ansvar til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og øvrige 

utviklingstrender. 

Det prosjektutløsende behovet er utledet fra et sammensatt utfordringsbilde. Nedenfor 

presenteres sentrale utfordringer som begrunner behovet for tiltak nærmere.  

Økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og ansvarsoverføring til lavere 

omsorgsnivå krever mer effektive arbeidsverktøy for helsepersonell  

Befolkningen blir stadig eldre og sykdomsbildene mer komplekse som følge av nye 

behandlingsmetoder og økt levealder. Dersom dagens utvikling i bruk av helse- og 

omsorgstjenester fortsetter vil det oppstå et betydelig underskudd av helsepersonell i 

fremtiden. Utfordringene for kommunene forsterkes ytterligere av økt ansvarsoverføring som 

følge av Samhandlingsreformen, mål om at en større andel av tjenestene ytes nær der 

innbygger bor og prinsippet om at helsehjelp skal utføres på laveste effektive omsorgsnivå. 
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Dagens journal- og samhandlingsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

tilfredsstiller ikke behov for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet for innbyggere  

Mangelfull tilgang til nødvendige helseopplysninger om den enkelte innbygger medfører at 

helsepersonell må foreta helsefaglige vurderinger basert på ufullstendig informasjon. Dette 

kan føre til feil tildeling av tjenester og feilbehandling, som i verste fall kan få alvorlige 

konsekvenser for pasienten. Dagens begrensede muligheter for samhandling mellom 

helsepersonell og virksomheter medfører at innbygger ofte selv må være bærer av 

informasjon som er kritisk for deres behandling. Dagens fragmenterte journalsystemer og 

begrensede samhandlingsløsninger gir liten faglig støtte til helsehjelp, og gjør det vanskelig å 

redusere uønsket klinisk variasjon i pasientbehandling. 

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 fragmenterte journal- og samhandlingsløsninger understøtter ikke godt nok 

helhetlige pasientforløp og informasjonsdeling på tvers av virksomheter og omsorgs- og 

tjenestenivå. Helsepersonell bruker store deler av arbeidsdagen på dokumentasjon og 

innhenting av nødvendige opplysninger fra andre virksomheter. Mange opplever at bruk av 

journalløsningene medfører tap av tid som kunne vært brukt i direkte pasientbehandling i 

stedet.  

Per i dag er det få tjenester som støtter innbyggernes behov for å være informert og få 

tilpasset informasjon om egen helsesituasjon. Innbyggere har ikke tilgang til verktøy som kan 

bidra til mestring av egen tilstand, og/eller støtter involvering av pårørende. Involvering av 

innbygger skjer i hovedsak via helsepersonell og kommunikasjonen er primært analog.  

Dagens journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste tilfredsstiller ikke 

krav til informasjonssikkerhet og personvern 

Å sørge for at sensitive opplysninger ikke spres utilsiktet er en vesentlig utfordring når det 

gjelder å ivareta enkeltindividets krav på beskyttelse av sine egne opplysninger. 

Eksisterende journalløsninger har vesentlige mangler ved tilgangsstyringen som skal 

understøtte dette.  

Dagens journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste tilrettelegger ikke for 

å utnytte data til kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

Informasjon, data og statistikk om den kommunale helse- og omsorgstjenesten er begrenset 

i omfang, av lav kvalitet og det er få muligheter til å sammenligne virksomhetsdata med 

nasjonale data. Mangel på gode data gjør det utfordrende å få et riktig bilde av tjenestens 

kvalitet og ytelse. Dette vanskeliggjør virksomhetsledere og helsepersonells oppgaver knyttet 

til å følge utviklingen og iverksette tiltak som kan heve kvaliteten i helsehjelpen, samt måle 

effekt av behandlingsmetoder. 
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2 Innledning 

Dette dokumentet beskriver hvorfor det er nødvendig med en nasjonal journalløsning i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste med støtte til å saksbehandle, tildele, planlegge, 

gjennomføre og dokumentere helsehjelpen og samhandle med andre aktører. Dokumentet 

beskriver de udekkede behovene som finnes i dag. En IKT-løsning vil ikke alene løse 

utfordringsbildet som blir beskrevet, men sammen med andre tiltak rettet mot organisering, 

finansiering og arbeidsprosesser vil et IKT-tiltak være et av flere steg på veien mot det 

nasjonale målbildet beskrevet i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (1). Behovsanalysen 

danner et grunnlag som mulighetsstudiet og alternativanalysen skal ta utgangspunkt i for å 

kunne anbefale et konsept. De viktigste aspektene ved behovsanalysen er oppsummert i 

kapittel 1 Prosjektutløsende behov. I de følgende kapitlene utdypes behovene videre. 

Et utdrag av behovsanalysen er beskrevet i KVU-dokumentet. Dette dokumentet inneholder 

en fyldigere beskrivelse av de ulike behovene, men strukturen er noe annerledes fordi den 

har vært på en ekstern innspillsrunde og det ikke var ønskelig med strukturendringer etter 

dette. 

2.1 Innholdet i dokumentet 

Behovsanalysen starter med å beskrive dagens situasjon for IKT i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Den tar for seg hvor godt dagens journalløsninger fungerer, hvor godt de 

legger til rette for samhandling, og hvordan løsningene tilrettelegger for ivaretagelse av 

informasjonssikkerhet og personvern. Når dagens situasjon er belyst, beskriver dokumentet 

hvilke konsekvenser dette har for pasientsikkerhet, sammenheng i pasientforløp, involvering 

av innbygger, utnyttelse av ressurser og nivå av informasjonssikkerhet og personvern. Ut fra 

dette utledes overordnede behov basert på dagens situasjon.  

En nasjonal løsning vil ha lang innføringstid og lang levetid, og det er nødvendig å skue 

fremover. Fremtidige utviklingstrekk som kan påvirke behovene beskrives ut fra demografi, 

økonomiske rammebetingelser, endringer i helsetjenesten, innbyggeres forventninger samt 

medisinsk og teknologisk utvikling. Deretter utledes fremtidige behov ut fra disse 

utviklingstrekkene, i tillegg til behovene som skriver seg fra tidligere politiske føringer, uttrykt i 

stortingsmeldinger.  

Når nåtiden og fremtiden er beskrevet, går dokumentet mer detaljert inn i de særskilte 

behovene til ulike interessentgrupper som innbyggere, helsepersonell, fastleger og 

samarbeidende aktører. Noen behov kan imidlertid stå i motsetning til hverandre, og blir 

derfor beskrevet og diskutert til slutt, før alle behovene oppsummeres på overordnet nivå. 

I dokumentets vedlegg finnes datagrunnlag og detaljerte beskrivelser som brudd på 

regelverk, relevante stortingsmeldinger, aktuelle interessenter, detaljerte samhandlingsbehov 

meldt inn fra sektor og utbredelse av felles behov hos ulike aktører. 

2.2 Bruk av kilder 

Behovsanalysen henter inn kunnskap, fakta og beskrivelser fra styrende dokumenter, 

offentlige rapporter, rapporter fra privat næringsliv, artikler i vitenskapelige tidsskrift og ulike 

offentlige kilder til statistikk. Kildene spesifiseres etter hvert som de brukes Forskning om 

kommunal helse- og omsorgstjeneste er imidlertid tilgjengelig i begrenset omfang. Dette 
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fremheves blant annet av Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF1, som påpeker at 

kun 10 prosent av dagens helseforskning tar for seg de kommunale helsetjenestene, til tross 

for at de utgjør 50 prosent av helsebudsjettet (2). Behovet for kunnskap om kommunal sektor 

er en av hovedpilarene i HelseOmsorg21 satsningen, og en viktig årsak til etableringen av 

KSF (2). Derfor baserer behovsanalysen seg, i tillegg til informasjon fra rapporter, artikler og 

statistikk, på informasjon som prosjektet selv har hentet inn fra innbyggere, sektor og andre 

interessenter gjennom kartlegginger, intervjuer og arbeidsmøter. Vedlegg 6 gir en oversikt 

over alle arbeids- og forankringsmøter som er gjennomført. Sitatene som vises i separate 

bokser og steder hvor det ikke er oppgitt en egen kilde er informasjonen hentet fra dette 

arbeidet. Se nærmere beskrivelse av arbeidsprosessene i kapittel 12, vedlegg 6.  

2.3 Leseveiledning 

Essensen av innholdet i behovsanalysen står i Prosjektutløsende behov i kapittel 1. Kapittel 

3 beskriver dagens situasjon for IKT i kommunal helse- og omsorgstjeneste. I kapittel 4-6 er 

konsekvenser og behov utledet av dagens situasjon samt fremtidige utviklingstrekk 

beskrevet. Fremtidige behov finnes i kapittel 7, politiske føringer i kapittel 8, detaljerte behov 

hos innbygger og ulike grupper i og rundt helsetjenesten finnes i kapittel 9. En 

oppsummering av behov finnes i kapittel 10. Grunnlaget som behovsanalysen bygger er 

beskrevet i behovsanalysens vedlegg 1-5. 

                                                
1KSF er et rådgivende organ skal følge opp «satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene» i 

HelseOmsorg21-strategien, herunder sørge for styrket forskning, innovasjon og utdanning innen 

kommunenes helse- og omsorgstjenester. Rådet ble vedtatt opprettet på rådsmøte i HelseOmsorg21 i 

mars i 2017. KS ivaretar sekretariatsfunksjonen.  
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3 Dagens situasjon for IKT i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste 

I dette kapittelet beskrives dagens situasjon for IKT i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og utfordringer med dagens journal- og samhandlingsløsninger. Kapittelet 

beskriver også samhandling innad i helse- og omsorgssektoren og samhandling med 

innbygger, samt dagens situasjon for informasjonssikkerhet og personvern. 

3.1 Journalsystemer i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste  

Det benyttes forskjellige journalsystemer innenfor den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, fordelt på ulike tjenesteområder og virksomheter. Direktoratet 

gjennomførte en kartlegging i 2017 som viste at en og samme kommune eller 

interkommunalt samarbeid (IKS) kan ha opptil åtte ulike journalsystemer fra ulike 

leverandører. Private aktører med avtale som f. eks. selvstendig næringsdrivende fastleger 

og fysioterapeuter har egne journalsystemer. I tillegg har kommunene sine løsninger. 

Konsekvensen av flere systemer er at informasjonen blir fragmentert og er vanskelig å dele 

mellom ulike kommunale tjenester, som igjen gir ineffektive arbeidsprosesser og kan være 

en fare for pasientsikkerheten.  

Journalsystemene kan grovt sett deles inn i systemer for allmennlegetjenesten (fastlege og 

legevakt), pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, fysioterapi og 

spesialsystemer. Se oppsummert oversikt over leverandører i Vedlegg 3: Interessentanalyse. 

Journalsystemenes funksjonelle modenhet 

I 2014 ble det utført en analyse av det norske leverandørmarkedet hvor blant annet 

journalsystemene i kommunal helse- og omsorgstjeneste ble vurdert. I henhold til 

analyseselskapet Gartners generasjonsmodell for journalsystemer (3), ble funksjonaliteten 

vurdert til å være generasjon 2, med delmengder av generasjon 3 (4). Gartners 

generasjonsmodell er beskrevet i Tabell 1 og har fire ulike modenhetsnivåer med tilhørende 

krav til journalsystemene på de ulike nivåene. For hvert trinn i generasjonsmodellen øker 

kravet til funksjonalitet betraktelig. Siden analysen ble gjennomført har det i varierende grad 

skjedd utvikling i journalsystemene på det norske markedet. For fastlegetjenesten har det 

kommet nye leverandører til markedet. Utfordringene knyttet til journalsystemene er noe ulik 

mellom tjenestegruppene, og i videre beskrivelser er utvalgte tjenestegrupper beskrevet hver 

for seg.  
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Tabell 1 Forklaring av modenhetsnivåene i Gartners generasjonsmodell 

Modenhetsnivå Beskrivelse 

Generasjon 1 

systemer 

Enkle systemer som essensielt opererer som et resultatrapporteringsverktøy. 

De gjør det mulig for flere brukere å få tilgang til kliniske data som tidligere kan 

ha vært spredt blant flere systemer eller bare har vært tilgjengelig på papir. 

Generasjon 2 

systemer 

Systemer som kan brukes både for tilgang til informasjon og til dokumentasjon 

av kliniske data. 

Generasjon 3 

systemer 

Systemer med funksjonalitet og egenskaper som tilgjengeliggjør evidensbasert 

beslutningsstøtte til brukerne og støtter flere fagområder og spesialiteter, samt 

aktiv involvering av innbyggerne. 

Ny klinisk plattform vil overta for å støtte de mer komplekse behovene fokusert på samarbeid, 

analyser og varslinger, samt persontilpasset innhold for innbyggerne. 

 

Generasjon 2-systemer er fokusert på å samle informasjon og dokumentere i pasientjournal, 

men de benytter i liten grad helsefaglig kunnskap til å støtte opp om helsehjelpen. De 

pasientrettede opplysningene finnes i hovedsak som fritekst i dokumenter, og er ikke 

strukturert på en måte som dagens IT-løsninger kan resonnere ut fra. Dette betyr at 

informasjonen er tilgjengelig, men helsepersonellet må selv lete frem og lese alle 

dokumentene som kan være relevante, og selv finne frem prøvesvar som kan ha noe å si. 

Om systemene har støtte for å bestille blodprøver eller ordinere legemiddelbehandling, vil de 

ikke reagere om legen uheldigvis klikker på feil sted og ordinerer feil. Disse systemene kan 

kun i begrenset grad brukes til å produsere relevante statistikker, for eksempel til å 

kvalitetssikre helsehjelpen eller til å vurdere bruk av ressurser.  

De ledende leverandørene av journalsystemer internasjonalt har levert systemer av 

generasjon 3 siden 2005. Journalsystemer av generasjon 3 støtter effektivt god ytelse av 

helsehjelp i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Analyseselskapet Gartner påpeker at 

det kreves minst et generasjons 3 system for å redusere unødvendig variasjon i praksis (3). I 

dag tilbyr flere leverandører i det internasjonale markedet journalsystemer med funksjonalitet 

mot ny klinisk plattform (5) 

Journalsystemer for kommunal helse- og omsorgstjeneste som er tilgjengelig i det norske 

markedet har et funksjonelt underskudd sammenlignet med internasjonale leverandører. 

Dette gjelder spesielt støtte for kliniske arbeidsprosesser og beslutningsstøtte. Gartner 

påpeker at det vil kreve vesentlige investeringer i de norske systemene for å gjøre et løft fra 

dagens 2. generasjon til en 3. generasjons eller videre (3). Dette løftet vil være krevende å 

gjennomføre, blant annet fordi norske leverandører er mindre og har begrensede 

utviklingsbudsjetter sammenlignet med internasjonale leverandører (6).  

3.1.1 Funksjonelle utfordringer med journalsystemer for utvalgte 

tjenesteområder 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har utfordringer med at journalsystemene ikke 

tilfredsstiller brukernes behov og støtter arbeidsprosessene. I dette kapitelet beskrives de 

funksjonelle utfordringene i journalsystemene til følgende tjenester; pleie- og 

omsorgstjenesten, fastlege, legevakt, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Gjennom arbeidet 

i referansekommunene har det blitt påpekt at også resterende tjenester har tilsvarende 

utfordringer.  
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3.1.1.1 Pleie- og omsorgstjenesten  

Pleie- og omsorgstjenester er en fellesbetegnelse for kommunale tjenester som ytes etter lov 

om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 og lov om sosiale tjenester av 13. des. 

1991 (7). Tjenestene skal ivareta innbyggers nødvendige behov for pleie og omsorg. I tillegg 

til institusjonsbaserte tjenester i sykehjem og andre boformer for heldøgns omsorg og pleie 

omfattes hjemmebaserte tjenester i tjenestemottakerens egen bolig, omsorgsboliger og 

andre botiltak. Tjenester utenfor institusjon ytes eksempelvis som hjemmetjeneste. 

Tjenestene omfatter også lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Pleie- 

og omsorgstjenesten bruker journalsystemene til klinisk dokumentasjon, planlegging, 

gjennomføring, pasientadministrasjon og pasientrettet saksbehandling. Disse systemene blir 

ofte omtalt som pleie- og omsorgssystemer eller PLO-systemer. 

3.1.1.2 Funksjonaliteten i hvert enkelt journalsystem støtter ikke helsepersonell i 

arbeidet 

Dagens journalsystemer mangler grunnleggende funksjonalitet på flere av de helsefaglige 

områdene og er i stor grad basert på ustrukturerte data i form av fritekst eller som skannede 

kopier av papirdokumenter. Dette gjør det vanskelig å få en helhetlig oversikt over 

pasientens behov, planer og gitt helsehjelp, og gir liten mulighet for gjenbruk og aggregering 

av data (8). En rapport fra Helsetilsynet avdekket at journalsystemene på sykehjem både var 

elektronisk og papirbaserte (9). Dette er bekreftet gjennom referansebesøk våren 2017 og 

intervjuer 2018. Journalsystemene har heller ingen søkefunksjonalitet for å enklere finne 

igjen informasjon, eller mulighet for å se oppsummert informasjon (10).  

 "Det er vanskelig å finne den viktige informasjonen om pasienten i journalsystemet, og holde seg 

oppdatert på eventuelle endringer." Sykepleier i hjemmetjenesten  

En undersøkelse i 2015 kartla sykepleieres erfaringer med bruk av elektronisk pasientjournal 

i det daglige arbeidet. Av respondentene rapporterer en av tre sykepleiere negative 

konsekvenser for pasienten som resultat av funksjonaliteten i dagens journalsystem. En av 

årsakene som oppgis er manglende tilgang til pasientens journal og manglende 

kommunikasjon mellom ulike journalsystem i helse- og omsorgstjenesten.  (11). I rapportens 

konklusjon pekes det på det bekymringsfulle i alle kommentarene om journalsystemene og 

deres betydning for klinisk praksis. Manglende tilgang på nødvendig og relevant informasjon 

for å ivareta kontinuitet, pasientsikkerhet og kvalitet i helsehjelp fremheves. Ut fra 

respondentenes uttalelser ble det konkludert med at det var fem ulike årsaker til negative 

konsekvenser for pasienten.1) Nedetid i journalsystemet (planlagt eller uventet), 2) 

Manglende tilgang til journalsystemet, 3) Mangelfull/feil dokumentering (menneskelig feil/lite 

opplæring), 4) Feil i journalsystemet, 5) Manglende kommunikasjon mellom ulike 

journalsystem. Felles for alle årsakene er at det resulterer i at sykepleierne mangler viktige 

opplysninger om pasienten (11). 

3.1.1.3 Dagens journalsystemer medfører dobbeltregistrering av samme informasjon 

Journalsystemene understøtter ikke det daglige arbeidet til helsepersonell i kommunal helse- 

og omsorgstjeneste godt nok. Helsepersonell beskriver en hverdag der de dokumenterer 

samme informasjon flere ganger.  

  "Vi dokumenterer både i papirjournal og journalsystemet. Blodtrykk og puls dokumenteres på 

forhåndsbestemte skjema som skrives ut fra lokalt område på PC. Deretter skriver vi ned tallene og 

dokumenterer i tillegg i laboratoriemodulen i journalsystemet. Det er ulike papirlister på det som skal 

følges opp som smertekartlegging, drikkeliste, uroskjema, fallskjema etc. Disse støtteskjemaene sendes 

per post til skanning inn i felles kommunal støttetjeneste når pasienten utskrives, og er ikke da en del av 

journalen" Sykepleier i ØHD 
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Et eksempel på dobbeltregistrering er innbyggers funksjonsnivå, som registreres i IPLOS 

(register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk), i tiltaksplanen og i arbeidsplanen i 

journalsystemet (12). I praksis er dette en trippel dokumentering av samme opplysninger, og 

dette gjentar seg hvis opplysningene må endres i etterkant. Dette skyldes ukoordinert 

funksjonalitet og manglende gjenbruk av informasjon innad i systemene. Helsepersonell må 

ofte lese i separate brukerveiledninger for å sikre at de dokumenterer på riktig sted, og for å 

lete opp opplysninger som allerede finnes i systemet. 

3.1.1.4 Fragmenterte journalsystemer gjør det tidkrevende og vanskelig å skaffe en 

samlet oversikt over innbyggers informasjon 

I dagens journalsystemer for pleie- og omsorgstjenesten er det ikke uvanlig at lege og 

sykepleier dokumenterer i ulike moduler i det samme journalsystemet, uten mulighet for 

automatisk sammenstilling av den viktigste informasjonen. Når informasjon dokumenteres på 

flere separate steder i systemet er det utfordrende å få oversikt over pasientens status. Dette 

bekreftes i en studie hvor kun halvparten av sykepleierne ansatt i kommunehelsetjenesten 

svarer at det er lett å skaffe seg oversikt over pasientens status i journalsystemet (11).  

Journalsystemene har egne legemiddelmoduler. Modulene mangler etterspurt funksjonalitet 

som søkefunksjon, interaksjonsvarsel og varsel om dobbeltforskrivning. Det pekes på at 

dagens løsning oppleves som lite effektiv og øker risiko for feil. Eksempelvis må 

ordinasjonskort skrives ut og signeres, og endringer oppdateres i legemiddelmodulen i 

etterkant. Nye ordinasjoner fra legevakt føres direkte på ordinasjonskortet, og oppdateres 

ikke alltid i legemiddelmodulen.  

 

Journalsystemene legger ikke godt nok til rette for at helsepersonell i hjemmetjenesten kan 

innhente informasjon fra responssenter om alarmer, utrykninger m.m. som er dokumentert i 

forbindelse med hendelser hos innbygger. Informasjonen som hjemmetjenesten 

dokumenterer i journalløsningen er heller ikke lett tilgjengelig for responssentret. Begge 

parter bruker telefon i stor grad for utveksling av informasjon. 

 

3.1.1.5 Journalsystemene gir begrensede muligheter for pasientrettet 

saksbehandling  

Dagens journalsystemer støtter ikke digitaliserte søknadsprosesser fullt ut. Etter innhenting 

av samtykke fra innbygger må saksbehandler manuelt legge inn informasjon, klippe og lime 

mellom ulike brukerflater og selv innhente utdypende informasjon fra aktuelle aktører som er 

relevant for søknaden. Dagens journalsystemer gir ikke en samlet og god oversikt over hvilke 

tjenester den enkelte bruker er tildelt. Dette gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt 

tjenestetilbudet svarer til innbyggers behov ved systemrevisjon. I dagens system 

dokumenterer saksbehandlere først i modulen for saksutredning og deretter i modulen for 

vedtak, som primært skrives ut og sendes på papir til innbygger. Enkelte kommuner har 

innført elektronisk søknader og sender vedtak om tjenester via "Svar Ut". Dobbeltføring av 

informasjon fører til unødvendig bruk av tid, og kan føre til feilregistreringer og manglende 

oppdatering av informasjon et sted. Det foreligger ikke prosess- eller beslutningsstøtte som 

understøtter arbeidsprosessene og vurderingene til saksbehandler. Dette medfører 

arbeidskrevende prosesser og kan føre til utilsiktet variasjon i tildelingen av tjenester til 

innbyggere med like behov. Det fører også til kvalitetsforskjeller på registrering av data, da 

den enkelte saksbehandler må ha detaljkunnskap og må selv huske å foreta nødvendige 

registreringer i løpet av saksbehandlingsprosessen. Selv om journalsystemet har moduler for 
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vederlagsberegning, er det likevel nødvendig med mye manuelt arbeid for å beregne 

vederlaget. Det er lite gjenbruk av denne informasjonen i saksbehandlermodulen, og det 

brukes i stedet egne regneark og manuelle rutiner til utregningene. Dette medfører 

ekstraarbeid, øker faren for overføringsfeil og reduserer sporbarheten og risiko for feil ved 

eksempelvis vederlagsberegning. 

3.1.1.6 Variasjon i tildeling av kommunale helse og omsorgstjenester 

Rapporten Samdata kommune 2017 (13) peker på at det er betydelig variasjon mellom 

kommunene når det gjelder behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, kostnadene 

ved å produsere dem og forskjeller i hvordan kommunene organiserer tilbudet av tjenestene.  

Rapporten har vurdert faktorer som kommunens inntekt, demografi, sysselsetning, 

alderssammensetning i befolkningen, strukturelle forhold knyttet til næringsgrunnlag og 

sosiale forhold. Alle disse kan gi forskjeller i helsetilstand og levealder, som kan påvirke 

behovet for helse- og omsorgstjenester. Likevel avdekkes betydelig variasjon i tildeling av 

tjenester, for eksempel hvor stor andel av innbyggerne som tilbys opphold i institusjon, plass 

på dagsenter samt habilitering og rehabilitering, og ulike hjemmebaserte tjenester. Det er 

større variasjon i førstnevnte enn i sistnevnte.  

Rapporten gir ingen klare svar på hva årsaken til variasjonen kan være, ut over at noen 

kommuner generelt har satset på hjemmebaserte tjenester, mens andre har satset på 

institusjonstjenester. Variasjon i tjenestetilbudet kan være riktig, siden vurderingene av 

tildeling av tjenester skal være individuelt tilpasset. Imidlertid kan variasjonen også være 

utilsiktet, noe som kan medføre økte kostnader og at innbyggere ikke får de tjenestene de 

har behov for.  

Utilsiktet variasjon kan reduseres ved å utvikle og anvende felles kriterier for tildeling av 

tjenester. Dagens journalsystemer støtter i liten grad vurdering på slike kriterier. Moderne 

journalsystemer kan imidlertid formidle og kontrollere for entydige kriterier ved hjelp av 

beslutningsstøtte, og kan på denne måten bidra til at vurderingene av innbyggernes behov 

blir likere i ulike kommuner.  

3.1.1.7 Helsestasjon og skolehelsetjenesten  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten har et 

stort samhandlingsbehov med mange aktører, både spesialisthelsetjenesten, fastlegene, 

kommunale- og andre aktører.  

Jordmor kan henvise en gravid, fødende eller barselkvinne til spesialisthelsetjenesten for 

tilstander som er relatert til svangerskap, fødsel og barsel. Jordmødre i denne delen av 

helse- og omsorgstjenesten beskriver at de fremdeles sender mange henvisninger via post, 

telefon eller fax. I tillegg skriver de ut henvisningene på papir og sender dem med innbygger. 

Mye journalinformasjon er basert på fritekst som må letes opp, leses og omformuleres før 

innholdet kan gjenbrukes i en henvendelse. Dette medfører at de må klippe og lime mellom 

ulike brukerflater, da journalsystemene ikke tilrettelegger for automatisk innhenting av 

informasjonen som allerede er lagret.  

Jordmortjenesten har utfordringer med at journal- og samhandlingsløsningen ikke støtter 

arbeidsprosessene på en helhetlig måte. De dokumenterer for eksempel samme informasjon 

på et eget helsekort for gravide (papirversjon) og i eget journalsystem. Det er liten mulighet 

for å trekke data ut fra systemene for å få tall til bruk i statistikk, styring og ledelse. Mange 

registrerer data i egne regneark for å kunne ha oversikt. Dette øker risikoen for feil- eller 

dobbeltregistreringer, eller at registreringer mangler. Med bedre oversikt over den samlede 
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oppfølgingen vil de derimot få de større mulighet til å fange opp eventuelle helseproblemer 

hos den gravide.  

En supplerende effekt kan oppnås ved oppfølging av barn på helsestasjon. Dersom flere 

helsesøstre ved en helsestasjon jobber parallelt med samme helseproblem, f.eks. 

søvnproblemer hos barn, vil en sammenstilling av aktivitetene ved helsestasjonen avdekke 

muligheter for samarbeidsprosjekter, hvor metoder, tiltak og resultater kan gjenbrukes.  

Selv om flere helsestasjoner i dag mottar elektroniske epikriser fra spesialisthelsetjenesten 

(14), er det er fortsatt helsestasjoner som ikke kommuniserer elektronisk med fastleger og 

sykehus. Dette oppleves som lite effektivt. Ansatte ved disse helsestasjonene forteller at de 

må føre inn laboratorie- eller ultralydsvar manuelt i journalsystemet, noe som er 

ressurskrevende og kan medføre feil. Videre har ikke helsesøstre tilgang til å skrive 

elektroniske resepter ennå, og må skrive sine resepter på papir.  

Lege og helsesøster/jordmor arbeider i hver sine deler av systemet, og det er liten 

elektronisk kommunikasjon mellom dem. De etterlyser mulighet til å sende interne meldinger 

til kollegaer som bruker samme journalsystem. I dag bruker de selvklebende papirlapper til 

beskjeder, og til å avklare timebestillinger med hverandre og med innbygger. De etterspør 

også mulighet for at innbygger skal kunne bestille time elektronisk.  

Helsesøstre og jordmortjenesten foretar mange hjemmebesøk og har per i dag ikke mulighet 

til å dokumentere funn og opplysninger underveis i journalsystemet. All dokumentasjon må 

derfor gjøres når de er tilbake på helsestasjonen. Dette øker risikoen for at viktig informasjon 

ikke blir registrert. Når innbyggere flytter til en annen kommune og journaler skal overføres til 

en ny helsestasjon, må journalen i dag skrives ut på papir og sendes per post. 

 "De nye retningslinjene sier at helsesøster skal ha oversikt over helseutfordringer i området. Det er 

ingenting som gjør at vi har mulighet til å holde oss oppdatert. Derfor blir det mye synsing."  

Helsesøster forebyggende helsetjenester i kommunen  

 

"Vi har foreldre på døren som ber om 6 ukers kontroll, så vet vi ikke at de har født engang."  

Helsesøster i kommunen 

 

3.1.1.8 Legevaktstjenesten 

Legevaktstjenesten med legevaktsentraler og legevakt er tjenester som har tett samhandling 

med andre kommunale helse- og omsorgstjenester som øyeblikkelig hjelp døgnplasser 

(ØHD/ KØH/ KAD), hjemmetjenesten og andre heldøgnsinstitusjoner. I all hovedsak har 

legevakten kun tilgang på informasjonen som har blitt registrert tidligere på samme legevakt, 

og sjelden tilgang til journalopplysninger fra fastlegen eller fra spesialisthelsetjenesten. 

Undersøkelser gjort internasjonalt viser at inntil 30 prosent av øyeblikkelig hjelp-innleggelser 

og inntil 50 prosent av reinnleggelser fra legevakt kan unngås for pasienter hvor legen gjør 

oppslag i journalopplysninger fra andre aktører (15) (16).  

Arbeidsformen i legevaktstjenesten skiller seg fra mange andre tjenester. Legevaktlegen, 

sykepleier i legevaktsentralen og eventuelt annet personell ved legevakten må hele tiden 

arbeide med pasienter og oppgaver i parallell, og prioritere mellom dem fortløpende. God 

prioritering krever god oversikt, tydelige kriterier og entydig definering av hastegrad. 

Hastegraden må kunne endres raskt, og det kreves effektiv støtte til diagnostikk, iverksetting 

av behandling og overvåkning. I tillegg må journalsystemet enkelt understøtte 

dokumentasjon tilpasset legevaktens arbeidsform. Helsepersonell på kommunale legevakter 

peker på at dagens kommunale journalløsninger ikke støtter disse arbeidsprosessene, og at 

journalløsningene de faktisk bruker ikke er optimale. 
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" Dagens løsninger har ingen funksjoner som gir personalet oversikt over hvor i «systemet» en pasient 

er. Dette gjelder også overføring av pasienter til KAD" 

Helsepersonell på Legevakt 

 
Mye av informasjonsutvekslingen foregår i dag per telefon, eksempelvis med akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral (AMK) som etterspør informasjon om den aktuelle pasienten eller 

hendelsen. Legevakten har også en del telefonkontakt med hjemmetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten om praktiske forhold som kunne ha blitt kommunisert elektronisk. 

Legevaktlegen/legevakten kan eksempelvis kontakte vakthavende hjemmesykepleier for å 

avklare status på pasientens funksjonsnivå, avtale oppfølging av pasienter som har vært i 

kontakt med legevakten, eller gi beskjed ved endring av medikasjon eller iverksetting av 

spesielle tiltak. 

Ansatte på legevakt kan oppleve å måtte forholde seg til to journalsystemer, samt ulike 

støttesystemer. For eksempel må legevaktslege på sykebesøk i en institusjon først 

dokumentere i institusjonens journalsystem, og deretter i eget journalsystem når de er tilbake 

på legevakten. Det oppleves tungvint og lite effektivt å logge seg inn i og dokumentere i de 

ulike systemene, samtidig som det kan medføre økt risiko for feil og at viktig informasjon kan 

bli utelatt.  

Videre medfører manglende funksjonalitet for interne meldinger til at det kommuniseres 

muntlig og på papir. Enkelte legevaktsleger bruker papirresept til å gi beskjed til sykepleier 

om hvilke legemidler en pasient skal få med seg som startdose. Det er ikke mulighet for 

elektronisk pasientkurve for registrering av målinger, registrering av undersøkelsesscore 

med oppfølging over tid, forordning av medikamenter, signatur og kontrasignatur av 

sykepleiere som har gitt medisinene. Per i dag brukes papirkurver til dette formålet.  

Tilgang på nødvendig informasjon mellom legevakt, ambulanse og AMK kan være tidskritisk 

og avgjørende for å sikre kvaliteten i behandlingen. Mangel på medisinsk informasjon når 

pasienten kommer inn med akutte symptomer oppleves som meget krevende, og kan bidra 

til feil eller overbehandling. 

 "Mangel på grunnleggende informasjon øker risiko for unødige feil, som å kjøre bil i tåken" Lege på 

legevakt 

  

3.1.1.9 Fastlegetjenesten  

Fastlegene er helt sentrale i den medisinske oppfølgingen av innbyggerne i kommunen. De 

oppgir at de er mer fornøyde med funksjonaliteten i journalsystemene enn helsepersonell i 

resten av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fastleger som brukere har vært 

aktivt med på utvikling av funksjonalitet i journalsystemene. Fra 2014 har samarbeids-

prosjektet EPJ-løftet bidratt til å heve kvaliteten på fastlegers og privatpraktiserende 

spesialisters journalsystemer.  

Dagens fastlegesystemer har strukturert informasjon på noen områder, men er fortsatt i stor 

grad basert på fritekst. Fritekst er effektivt for korte oppsummeringer og for å angi nyanser og 

eventuell usikkerhet, men det støtter ikke funksjonalitet som beslutningsstøtte, automatisk 

uttrekk og gjenbruk av informasjon til for eksempel visning av trender, bestillinger og 

henvisninger (17). Lange tekster uten vesentlig struktur øker risikoen for at avgjørende 

opplysninger ikke får tilstrekkelig med oppmerksomhet, og kan påvirke hva slags informasjon 

som i praksis er tilgjengelig i behandlingssituasjonen. Fordi journalsystemet i mindre grad 
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kan bidra til å gjenbruke eksisterende informasjon, bruker ofte fastlegene mer tid på 

administrative oppgaver enn nødvendig.  

En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (18) 

viser at fastlegene i snitt bruker 16,6 prosent av total arbeidstid på journalarbeid uten pasient 

tilstede. Av gjennomsnittlig arbeidstid for fastlegene i undersøkelsen gir dette 9,3 timer i 

uken. Dette dreier seg bl.a. om å vurdere svar på prøver og undersøkelser, gjøre 

legemiddelgjennomgang, ha digital dialog, følge opp beskjeder fra annet helsepersonell i 

epikriser og dialogmeldinger, lage journalsammendrag osv. Med bedre journalsystemer kan 

deler av denne tiden frigjøres til andre oppgaver. Dagens journalsystemer gir begrenset 

støtte til å få oversikt over pasientens problemstilling, avdekke trender i pasientens tilstand, 

identifisere prøvesvar som må følges opp, slå opp i og følge relevante kliniske retningslinjer, 

og sette opp en plan for oppfølging av innbygger. Noe tid vil også kunne bli spart med bedre 

løsninger for å dele informasjon med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester, for 

eksempel om legemidler.  

 "Det blir brukt enormt med tid og ressurser i dag både i fastlegepraksis og på legevakten for å innhente 

opplysninger som allerede finnes i ulike systemer […] Timevis ukentlig med gjennomgang av epikriser 

og prøvesvar gir overhodet ingen inntekt. Det samme gjelder all administrasjon og drift av legesenteret" 

Fastlege 

 

Dagens journalsystemer støtter videre i for liten grad fastlegen i det forebyggende arbeidet, 

for eksempel til å identifisere risikogrupper og følge dem opp, samt å kunne trekke ut 

detaljert statistikk om egen praksis og kunne sammenligne sine pasienter med resten av 

landets.  

En spørreundersøkelse gjennomført av Commonwealth Fund avdekker at allmennlegene i 

Norge scorer dårligere enn øvrige deltagende land2 innenfor følgende fire områder (19);  

1. Koordinering av behandling mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten, med 

fokus på påløpt tid fra utskrivningstidspunkt til fastlegen mottar nødvendig 

informasjon  

2. Koordinert oppfølging med sykehus av utskrevne pasienter 

3. Elektroniske tjenester for pasienter, inkludert e-konsultasjon og elektronisk tilgang til 

egen journal  

4. Journalsystemenes funksjonalitet for å generere ulike typer lister med informasjon om 

pasienter 

Årsaken til den lave scoren kan være en konsekvens av dagens fragmenterte 

systemlandskap, spesielt for områdene knyttet til koordinering. Her rapporterer de øvrige 

landene i undersøkelsen om raskere informasjonsflyt mellom sykehus og allmennlege. Elleve 

prosent av legene opplyser at de mottar informasjonen de trenger fra sykehus innen 24 

timer, og 31 prosent mottar informasjonen fra 24 til 48 timer. Tallene for Norge er 

henholdsvis 1 og 21 prosent. De øvrige landene rapporterer også om større grad av 

koordinert oppfølging av pasienter i samarbeid med sykehus, 25 prosent flere allmennleger i 

de øvrige landene koordinerer ofte oppfølgingstiltak for utskrevne pasienter med sykehuset, 

sammenlignet med norske leger. 

Årsaken til lavere score på elektroniske tjenester og funksjonalitet knyttes til funksjonaliteten 

som er tilgjengelig i dagens journalsystemer. I øvrige land tilbyr 20 prosent av allmennlegene 

                                                
2 Australia, Canada, Tysland, Nederland, New Zealand, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA 
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pasientene muligheten til elektronisk håndtering av pasientinformasjon, i Norge opplyser kun 

4 prosent at dette er mulig. Videre kommer journalsystemene som benyttes av norske 

allmennleger dårligere ut på funksjonalitet for å hente ut lister over pasienter som for 

eksempel skal ta prøver eller gjennomføre forebyggende tiltak, eller som skulle ha gjort det. I 

Norge sier 83 prosent av legene at de ikke har mulighet til å ta ut en slik oversikt, mot 29 

prosent i andre land. 

3.1.2 Felles utfordringer med dagens journalsystemer 

I dette delkapittelet beskrives utfordringene som er felles for journalsystemene i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste.  

3.1.2.1 Liten mulighet for å utnytte data i klinisk arbeid 

En rekke tjenester i kommunal helse- og omsorgstjeneste inkludert fastleger, beskriver på 

hver sin måte mangler i dagens journalsystemer i form av svak funksjonalitet og manglende 

gjenbruk av data, se delkapittel 3.1.1. Disse manglene skriver seg delvis fra måten 

helseopplysninger er registrert på. Når helseopplysninger er registrert som fritekst, settes det 

få krav til måten informasjonen er uttrykt på. Dette gir stor frihet til å beskrive helsehjelpen 

konsist og tilpasset til pasientens situasjon, men det kan også føre til store avhandlinger og 

viktig informasjon drukner i lange notat. Helseopplysninger registrert på denne måten gir liten 

mulighet for å standardisere eller strukturere informasjonen for videre behandling i 

journalsystemet. Det er vanskelig å kontrollere at informasjonen er komplett for et bestemt 

behov, eller gi støtte til utregninger og annen funksjonalitet. Siden et og samme begrep kan 

beskrives på mange måter – inkludert feilstavelser og grammatiske feil – gir søk i fritekst som 

regel både upresise og ukomplette resultater. Om begrepet blir korrekt identifisert av 

søkemotoren, tar det sjelden hensyn til setningsoppbygging eller begrepets funksjon i 

setningen. Hvis for eksempel et søk på "blodtrykk" er ment å hente ut alle 

blodtrykksmålinger, vil det i stedet inkludere all tekst som omtaler blodtrykk, enten det faktisk 

er målt, nevnt som bekymring eller beskrevet som forekomst av høyt blodtrykk i familien. 

Dermed er søket ubrukelig til sammenstilling i grafer og tabeller, prosesstøtte eller 

beslutningsstøtte. Mer presise søk i fritekst er tenkelig med naturlig språkprosessering, men 

denne teknologien er lite utviklet på norsk og lite i bruk i Norge. 

I praksis er informasjon i fritekst lite tilgjengelig for databehandling, og det påvirker hva slags 

funksjonalitet systemene kan tilby brukerne. Helsepersonell bruker i dag mye tid på å 

dokumentere samme opplysninger flere ganger i ulike systemer. De har behov for at data 

registreres kun én gang og innhentes automatisk der det er hensiktsmessig. Eksempelvis 

bør oppsummering, sammenstilling, innrapportering og datafangst til registre i hovedsak 

basere seg på gjenbruk av eksisterende informasjon. Data fra medisinsk-teknisk utstyr og 

ulike former for sensorer bør innhentes og filtreres mest mulig automatisk, analyseres og 

lagres på en hensiktsmessig måte i journalløsningene. Dette er ikke minst relevant for ulike 

former for velferdsteknologi. Slik datafangst krever gode rutiner for kvalitetssikring av data, 

og at det gjøres en kritisk vurdering av hvilken informasjon det er nødvendig å lagre og dele.    

3.1.2.2 Svak støtte for anvendelse av beste praksis og felles retningslinjer  

En god helsetjeneste er ikke bare avhengig av at helsepersonellet utnytter sin eksisterende 

kunnskap og erfaring, men også at man sikrer at ny kunnskap tas i bruk og at utdatert 

praksis opphører. Både i Norge og internasjonalt er det en rekke eksempler på at like 

tilstander behandles ulikt, men for helsevesenet er det et mål å redusere uønsket variasjon. 

Uønsket variasjon kan være et uttrykk for manglende etterlevelse av det kunnskaps-
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grunnlaget som finnes, og således representere både underbehandling, overbehandling og 

feilbehandling (20).  

I helse- og omsorgssektoren ytes døgnkontinuerlige tjenester av et stort antall 

helsepersonell. Mange klinikere med begrenset erfaring står alene med vanskelige 

beslutninger i de ulike arbeidsprosessene innenfor diagnostikk, behandling m.m., 

eksempelvis på legevakt, sykehjem eller allmennlegekontor. Dagens journalsystemer gjør at 

helsepersonell i stor grad må forholde seg til rutiner og prosedyrer tilgjengelig i separate 

løsninger, lagret i egne kvalitetssystemer eller på papir som oppbevares i permer. Rutiner og 

prosedyrer på papir øker også risikoen for at utdaterte prosedyrer er tilgjengelige og i bruk.  

Dagens journalsystemer understøtter i liten grad arbeidsflyt og helhetlige pasientforløp. Det 

finnes liten støtte for å sørge for at grupper av pasienter som trenger egne forebyggende 

tiltak blir identifisert og fulgt opp, at pasienter blir henvist til spesialisthelsetjenesten i tide, 

eller at unødige henvisninger unngås.  

Hvert år avviser sykehuslegen ca. 200 000 henvisninger (12,8 prosent) som er sendt fra 

fastlege til spesialisthelsetjenesten (21). Dette kan tolkes som tegn på at de to aktørene har 

ulike forventninger til innholdet i henvisningene. I dette tilfelle vil større grad av struktur og 

tydeligere føringer i journalløsningene til innhold være en måte å sikre beste praksis på for 

henvisning til ulike tjenester. Men tallene kan også tolkes som utilstrekkelig kvalitet i 

henvisningene. I dette tilfelle vil beslutningsstøtte kunne gi et vesentlig bidrag til forbedring. 

Dagens journalsystemer bidrar til å opprettholde uønsket variasjon i utredning og behandling 

på tvers av behandlingssteder. I en arbeidshverdag med høyt tidspress øker risikoen for at 

vurderinger om helsehjelp ikke nødvendigvis baserer seg på oppdatert kunnskap. Det er 

utfordrende å etterleve beste praksis på tvers av den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Journalsystemene gir liten støtte til å implementere effektiv arbeidsflyt og 

standardisere behandlingsforløp for pasienter med like behov og diagnoser, og dette 

resulterer i mer uønsket klinisk variasjon enn nødvendig. 

  "Jeg var heldig da min fastlege brukte mye tid på å lese seg opp på behandling/senskader.  

9 av 10 av de jeg har snakket med har ikke møtt samme forståelse og opplevde at de måtte krangle med 

fastlegen for å få hjelp og støtte. Jeg sitter med et inntrykk av at fastlegene ikke hadde fått god nok 

informasjon om hva (og hvordan) denne pasientgruppen skal følges opp." (Kvinne som har vært til 

behandling for brystkreft) 

 

3.1.2.3 Begrenset mulighet for å utnytte data til styring, kvalitetsforbedring og 

forskning  

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2017) setter strenge 

krav til virksomhetens evne til styring, planlegging, gjennomføring og evaluering av sine 

tjenester (22). I dag er det utfordrende å få et informasjonsgrunnlag som gir et riktig bilde av 

den kommunale helse- og omsorgstjenestens kvalitet og ytelse, på grunn av mangel på data 

med tilstrekkelig kvalitet (23). Virksomhetsledere og helsepersonell har begrensede 

muligheter til å følge utvikling og trender over tid eller måle effekt av behandlingsmetoder og 

tiltak. Mangel på data og kunnskap utfordrer evnen til å drive kunnskapsbasert og 

systematisk forbedringsarbeid (24) i og mellom virksomhetene. Dette kan på sikt lede til en 

situasjon der behandling og tjenester leveres med lavere kvalitet i en kommune enn i en 

annen, uten at beslutningstakere har mulighet til å iverksette målrettede tiltak for å heve 

kvaliteten. I en undersøkelse foretatt i 10 land (19) kom for eksempel norske fastleger lavest 

ut av samtlige land når det gjaldt å kunne utnytte data i eget kvalitetsarbeid. Det er også 

vanskelig å gi innbygger oppdatert og relevant informasjon om kvalitet som kan veilede dem 
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når de velger behandlingssted. Mangel på data som kan følge utviklingen og eventuelle 

trender over tid og på tvers av virksomheter er også en utfordring for forskning og beredskap. 

Noen utfordringer knyttet til data til styring, kvalitetsforbedring, forskning og beredskap er 

beskrevet under: 

• Kommunene er gjennom folkehelseloven pålagt å ha nødvendig oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer i egen kommune, identifisere og igangsette 

nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer og evaluere tiltakene3. Med dagens 

tilgang til data er dette både tidkrevende og i mange tilfeller ikke mulig å etterleve. 

• Mye av dagens statistikk om kommunal helse- og omsorgstjeneste er basert på data 

som rapporteres inn én gang per år. Det er en betydelig forsinkelse. I tillegg brukes 

mye tid på å kvalitetssikre og rette opp feil i innrapporterte data (25). Dermed går det 

lang tid mellom et behov for kvalitetsforbedring oppstår, til kommunen har mulighet til 

å identifisere behovet. Hvis kommunen deretter iverksetter tiltak, vil det ta tilsvarende 

lang tid før effekten av forbedringsarbeidet gjenspeiles i den nasjonale statistikken. 

• Ustrukturert data er mindre tilgjengelig for analyse og mesteparten av klinisk 

informasjon dokumenteres som tekst i journalløsningen. IPLOS-data og andre 

opplysninger som skal til andre registre må dokumenteres i tillegg, istedenfor at det 

er en del av den daglige dokumentasjonen og tjenesteytelsen. Dette opplever 

kommunene som tungvint (12). 

• Dagens journalløsninger har begrenset funksjonalitet til å ta ut statistikk. For 

eksempel kan helsestasjoner ta ut rapporter over hvor mange vaksiner som er gitt, 

men ikke over hvilke barn som ikke har fått vaksine. Dette begrenser muligheten til å 

gjennomføre enkle men effektive grep for å øke kvaliteten på helsetjenestene. For å 

bøte på problemet utarbeider ofte kommuner egne skjema som tjenestene selv må 

vedlikeholde for hånd. Dette er en tidkrevende prosess som også gir data av dårlig 

kvalitet.  

• Dagens journalløsninger har begrenset funksjonalitet til å kunne identifisere utbrudd 

av smittsomme sykdommer eller tilstander forårsaket av miljømessige faktorer. På 

helseinstitusjoner er alle utbrudd av smittsomme sykdommer varslingspliktige, og 

manglende funksjonalitet i journalen kan bidra til underrapportering.  

• Dagens journalløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke 

utviklet for å dra nytte av mengden data som ny teknologi genererer, og som nye 

metoder og analyseverktøy gjør det mulig å analysere.  

• Dagens journalløsninger gir kommunal helse- og omsorgstjeneste liten støtte til å 

sikre at behovet for riktig kompetanse i daglige, planlagte aktiviteter hos innbygger er 

dekket. Det er heller ingen støtte til å sikre at fremtidig behov for kompetanse blir 

dekket, for eksempel ved rekruttering. 

3.1.2.4 Manglende integrasjon av velferdsteknologi og responssentre  

For kommunene er det viktig å understøtte innbyggers egen mestring og sikre at innbyggere 

kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig. For å oppnå dette er det avgjørende med god 

utnyttelse av den teknologiske utviklingen og økt bruk av velferdsteknologiske løsninger.  

Økende bruk av velferdsteknologi skaper imidlertid også utfordringer for kommunene, som i 

dag ikke har en effektiv måte å tilrettelegge for slik informasjonsflyt og datalagring. 

                                                
3 Forskrift om oversikt over folkehelsen §3 og §5 
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Kommunene rapporterer om et økende problem med at nye tjenester som innføres bygger 

opp egne kjeder med utstyr og løsninger som ikke fungerer sammen med bakenforliggende 

journalløsninger. Dagens journalløsninger eller fagsystemer støtter i liten grad automatisk 

innhenting av informasjon fra for eksempel medisinsk-teknisk utstyr eller velferdsteknologi. 

Der oppfølging av velferdsteknologi samles til egne responssentre, er det manglende eller 

fragmentert IT-støtte, og liten støtte for å sammenstille og overføre journalverdig informasjon 

til journalsystemet. Dette fører til at informasjon som genereres må overføres manuelt, som 

oftest i et fritekstfelt i journalsystemet eller at den ikke overføres og dermed ikke kan 

gjenbrukes i journalløsningen. Ansatte må forholde seg til flere systemer hvor det kan ligge 

ulik, men viktig informasjon for å få en komplett oversikt. Varsler kommer inn fra flere kilder 

og i ulike kanaler, uten innbyrdes prioritering. Den ansatte må selv sammenstille 

informasjonen og prioritere manuelt. I ytterste konsekvens vil dette skape en risiko for 

innbyggernes liv og helse. Fragmenteringen fører også til ineffektiv tidsbruk, dobbeltarbeid 

og risiko for feil, at informasjonen ikke blir brukt optimalt. I tillegg er det risiko for 

inkonsistens, ved at informasjon om bruker og utstyr må registreres manuelt opptil flere 

steder (26). Det vil heller ikke være mulig å utnytte disse dataene til beslutnings- og 

prosesstøtte.  

Dagens situasjon med liten integrasjon mellom responssenterløsningen og journalløsningen i 

kommunen bidrar til manglende tilgang til nødvendig informasjon.  Dokumentasjon som 

eksempelvis utføres av hjemmesykepleien i deres journalløsning etter alarmutrykning har 

ingen automatisk overføring til responssenterløsningen. Hjemmetjenesten må dokumentere 

informasjon om alarm, varsel, tilsyn, situasjon og vurdering utført av responssenteret i 

journalløsningen. Manglende integrasjon gir utfordringer ved at responssentertjenesten må 

motta muntlig rapport og må oppdatere i eventuelt sidesystem i påvente av at kommunen får 

oppdatert informasjonen i responssenterløsningen. Dokumentasjon i teknisk løsning som 

utføres av responssenter ved utløst varsel/alarm eller planlagt digitalt tilsyn uten utrykning 

har ingen korrespondanse med journalløsningen. Dokumentasjon i journalløsningen som 

utføres av hjemmetjeneste etter lokal utrykning har heller ingen integrasjon i 

responssenterløsningen. 

 
I påvente av integrasjon må eksempelvis kommunene ha en rutine for å daglig logge inn i teknisk løsning 

for digitale tilsyn og lese nattlige aktiviteter på den enkelte bruker. Arbeidsgruppe, Referansekommune 

 

Det er igangsatt et nasjonalt prosjekt innen Velferdsteknologi-programmet som jobber med 

velferdsteknologisk knutepunkt. Det vil i løpet av høsten 2018 bli levert en anbefaling til 

Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan denne løsningen skal tas videre. 

3.1.2.5 Journalsystemene har ikke tilstrekkelig stabilitet 

I flere kommuner meldes det om systemheng, treghet og at brukere kastes ut av 

journalsystemene flere ganger daglig. I tillegg til å kaste bort tid for helsepersonell, kan 

manglende driftsstabilitet i journalsystem gå utover kvaliteten i tjenestetilbudet. 

Papirløsninger og manuelle rutiner opprettes parallelt for å sikre seg mot ustabile systemer. 

Mange virksomheter velger å ha en papirutskrift av pasientens hovedkort og tiltaksplan for å 

sikre at de har nødvendig informasjon tilgjengelig ved nedetid. Ved oppgradering av 

systemene er også systemene nede. Dette kan være flere timer av gangen opptil flere 

ganger i måneden.  
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"Vi tar papirutskrift av hovedkort og tiltaksplan ved hver endring og minimum hver 3 måned. Fortløpende 

rapport tas ut daglig og settes i en perm som skal inneholde siste 14 dagers rapport." Sykepleier på 

institusjon 

 
Helsepersonell bruker unødvendig mye tid på pålogging, nedetid og ventetid på 

journalsystemene. Det er misnøye med grunnleggende funksjonalitet på de fleste oppgaver 

de har støtte for i journalsystemene. Flere deler av arbeidsoppgavene støttes ikke av 

journalsystemene. Også på områdene driftsstabilitet, brukervennlighet (antall pålogginger) 

og ytelse uttrykkes det ønsker om forbedringer (27).  

3.1.2.6 Journalsystemene i pleie- og omsorgstjenesten understøtter ikke nasjonale e-

helseløsninger som kjernejournal og e-resept 

Mange leger og sykepleiere i pleie- og omsorgstjeneste har ikke tilgang til sentrale 

opplysninger fra nasjonale e-helseløsninger som pasientenes e-resepter, og leger kan ikke 

forskrive resepter elektronisk. Sykehjemsleger har heller ikke mulighet til å registrere kritisk 

informasjon om sine pasienter i Kjernejournal, slik at dette blir tilgjengelig for resten av 

sektoren (28). Manglende tilgang til Kjernejournal i tillegg til sentrale legemiddelopplysninger, 

innebærer at en rekke tjenester i kommunal helse- og omsorgstjeneste mangler tilgang til 

informasjon om pasienten, oversikt over pasientens besøkshistorikk i 

spesialisthelsetjenesten, pasientens kontaktpersoner, kommunikasjonsbehov og innbyggers 

egenregistrerte sykdommer som fører til at opplysningene må innhentes manuelt fra andre 

kilder. 

3.2 Samhandling innad i helse- og omsorgssektoren og 

med andre tjenester 

Med samhandling menes all form for kontakt, samarbeid og informasjonsutveksling i en 

virksomhet, eller på tvers av flere virksomheter, som inngår i eller støtter opp under 

oppfølging av innbygger. Hensikten er å sikre at tjenesten ytes effektivt når flere aktører er 

involvert, og at den fortsetter uhindret selv om innbygger forflyttes i helse- og 

omsorgssektoren. Felles for all samhandling er at det krever en tydelig oppgavefordeling 

mellom aktørene, og at ansvar for oppfølging av innbygger overføres effektivt. I 

samhandlingen utveksles informasjon, faglige spørsmål stilles og besvares, og det gjøres 

avtaler om hvem som skal gjøre hva. Samhandling i helsetjenesten utføres for eksempel når 

fastlegen henviser en pasient til sykehuset, når tildelingskontoret og hjemmebaserte 

tjenester tar imot en pasient som skrives ut til hjemmet fra sykehjem eller når helsepersonell 

søker NAV om hjelpemidler til innbygger. Etter innføringen av samhandlingsreformen har 

behovet for å utveksle informasjon og kunnskap økt, blant annet fordi pasienter skrives ut 

tidligere fra sykehusene til videre oppfølging i kommunene (29). Meld. St. 26 (2014-2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste (30) peker også på økt bruk av teamorganisering. Dette 

bidrar til økt behov for IKT-løsninger som støtter nye arbeidsformer rundt den enkelte 

innbygger. 

Innbygger vil i løpet av et livsløp kunne være i kontakt med mange ulike aktører i helse- og 

omsorgssektoren og med aktører som er tett knyttet til den. Figur 1 viser et eksempel på 

dette. Felles for alle aktørene er at de trenger informasjon fra innbygger og fra hverandre for 

å kunne utføre sine tjenester med høyest mulig kvalitet.  
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3.2.1 Aktører som samhandler 

Samhandling i kommunal helse- og omsorgstjeneste ble kartlagt i arbeidsmøter våren 2018. I 

kartleggingen deltok helsepersonell fra ulike tjenesteområder i kommunal helse og 

omsorgstjeneste, bl.a. fastleger, helsesøster, ergoterapeuter og sykepleiere, i tillegg til 

helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten. Hver deltager tok utgangspunkt i egen hverdag 

og enhet for å angi hvor ofte de samhandlet med andre aktører både innenfor og utenfor 

kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

Følgende skala ble benyttet: 

H+ Samhandler daglig eller flere ganger per dag 

H Samhandler flere ganger i uka, men ikke daglig 

M Samhandler av og til (Ca. 2-4 ganger per måned) 

L Samhandler sjelden (Ca. 1 gang per måned) 

Blank Samhandler sjeldnere enn 1 gang per måned 

Behovet for å samhandle med andre vil variere med hva slags pasienter helsepersonellet 

behandler, hvor stor enheten er, hva slags bemanning enheten har og en rekke andre 

faktorer. Kartleggingen er basert på opplevd behov, men gir likevel et bilde av dagens 

samhandlingsmønster. Mønsteret samsvarer med helsepersonells beskrivelse av 

samhandlingsbehov i andre sammenhenger, og med de formelle ansvarsstrukturene i 

helsetjenesten. Resultatene fra kartleggingen er sammenstilt og oppsummert i Tabell 2.  

 

Figur 1 Eksempel på livsløpet til en innbygger med store og sammensatte behov og et 

utvalg av tjenester som kan være involvert. Involverte tjenester vil variere avhengig av 

helsesituasjon. 
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Tabell 2 Dagens samhandlingsmønster og hyppighet på samhandlingen i helse- og omsorgssektoren 
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Figur 2 viser et utsnitt av Tabell 2 og fremhever at fastlegen har en nøkkelrolle i 

samhandlingen i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Alle aktører i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten oppgir at de samhandler med fastlegen i stor eller veldig stor grad (H 

eller H+). Unntaket er kommunale langtidsinstitusjoner, hvor hyppigheten for samhandling 

med fastlege er satt til M. Det skyldes at disse institusjonene har egne leger som følger opp 

og ivaretar pasientens medisinske behandling. Fastlegene beskriver på sin side at de 

samhandler hyppigst med legevakt, hjemmetjenesten og korttidsinstitusjoner (H+ eller H).  

Det fremkommer også at det foregår mye samhandling mellom ulike tjenester i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, for eksempel mellom hjemmetjenesten og korttidsinstitusjonen. 

De utveksler gjerne informasjon om dagens status, avklaringer vedrørende legemidler, 

funksjonsnivå, bruk av hjelpemidler mm.  

 

Figur 2 Samhandling mellom helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
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Fastlege og spesialisthelsetjeneste oppgir at de samhandler hyppig. Flere av fastlegene som 

besvarte undersøkelsen omtalte samhandlingen med spesialisthelsetjenesten som hyppigere 

enn 5 ganger per dag. Det samme gjelder representantene fra spesialisthelsetjenesten. Tall 

fra Helsedirektoratet tilsier at det samlet sendes 1 378 156 henvisninger fra fastlege til 

spesialisthelsetjenesten årlig (31). Henvisninger er kun en del av hva fastleger samhandler 

med spesialisthelsetjenesten om, men tallene antyder omfanget av kontakt. Dette er illustrert 

i Figur 3. 

Figur 3 Samhandling mellom helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 
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Av Figur 4 fremkommer det at det skjer en del samhandling mellom de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene og andre kommunale og statlige tjenester. Fastleger peker blant annet på 

samhandling med NAV om sykmeldinger, mens helsepersonell i rehabiliterings- og 

habiliteringstjenesten peker på samhandling rundt hjelpemidler til innbyggere med langvarige 

behov. Det nevnes også at det foregår samhandling og utveksling av helseinformasjon til 

barnevernstjenesten på forespørsel.  

Figur 4 Samhandling mellom helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og andre kommunale og statlige tjenester 

 

3.2.1.1 Eksempler på områder hvor samhandling er viktig 

For å beskrive samhandlingen i helse- og omsorgssektoren brukes her fem eksempler. 

Eksemplene er ikke uttømmende, men beskriver situasjoner som krever samhandling 

mellom flere helse- og omsorgstjenester, og noen av dagens utfordringer i disse 

situasjonene.  

Eksempel 1: Innbyggere som mottar helsetjenester i hjemmet  

I 2016 mottok 223 780 innbyggere helsetjenester i hjemmet (32). Det er fastlegen som har 

det medisinske ansvaret, mens det er helsepersonell fra hjemmebaserte tjenester som 

hjelper innbyggeren i det daglige. Hjelpen kan dreie seg om bruk av legemidler, sårstell eller 

personlig hygiene. Helsepersonellet som kommer hjem til innbygger vil regelmessig ha 

behov for å konsultere og oppdatere fastlegen, for eksempel ved endring i helsetilstand eller 

når det oppstår uklarhet rundt pasientens behandling. Alle endringer fastlegen gjør i 
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behandlingsplanen eller med legemidlene til innbygger må kommuniseres umiddelbart til 

helsepersonellet som skal bistå innbygger i hjemmet. 

Mange pasienter som mottar hjemmetjenester får også oppfølging i spesialisthelsetjenesten. 

Tilgjengelig statistikk viser at omtrent 40 prosent av befolkningen over 80 år mottar 

hjemmetjenester (32). Samtidig fikk 68 prosent av befolkningen i aldersgruppen over 80 år 

utredning eller behandling ved et somatisk sykehus i 2016 (33) (34). Hver gang et besøk i 

spesialisthelsetjenesten fører til endring i innbyggers bruk av legemidler, må aktuelle 

tjenester i kommunale helse- og omsorgstjeneste informeres om endringene. For 

hjemmebaserte tjenester er utfordringen oftest at de er i kontakt med innbyggeren før 

fastlegen er det, eller før fastlegen har fått epikrisen fra sykehuset. Fastlegen er det 

koordinerende leddet mellom tjenestene, men det finnes ingen automatisk mekanisme for å 

informere hjemmetjenesten når legemiddellisten til pasienten endres. Hjemmetjenesten må 

selv ta kontakt ved uklarheter om legemiddellisten, særlig når det er behov for en rask 

avklaring. Mange pasienter følges opp for flere diagnoser i ulike deler av 

spesialisthelsetjenesten. Når fastlegen og ulike legespesialister tar ansvar for ulike deler av 

legemiddellisten er det særlig utfordrende å få avklart hva som er riktig behandling. En 

uavklart legemiddeliste er risikabelt, og kan føre til at innbygger tar legemidler som ikke skal 

kombineres, at legemidler blir tatt i dobbel dose eller at de ikke blir tatt i det hele tatt. 

Konsekvensen av dette kan bli svikt i behandling eller pasientskader. 

 «Jeg får ny pasient på avdelingen og det følger med tre ulike legemiddellister, en fra 

spesialisthelsetjeneste, en fra fastlegen og en fra hjemmetjenesten og ikke vet jeg hvem som 

stemmer. Det krever masse unødvendig ekstraarbeid å finne ut av det!»  
(Sykepleier på sykehjem i referansekommune) 

 

Eksempel 2: Utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten  

Pasienter som meldes utskrivningsklare har mottatt utredning og behandling i 

spesialisthelsetjenesten, og har behov for videre oppfølging fra kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Det er spesialisthelsetjenesten som vurderer når en pasient er 

utskrivningsklar, men kommunen vurderer hva slags tilbud pasienten har behov for og tildeler 

tjenester i kommunen. I 2016 utgjorde denne gruppen 3,85 prosent av alle pasienter som fikk 

sykehusbehandling, det vil si 75 158 personer (35). De utskrivningsklare pasientene tilhører 

en sårbar gruppe som ofte har flere innleggelser i løpet av et år, god samhandling om disse 

pasientene er dermed svært viktig. Over halvparten av dem er over 80 år. 

Allerede kort tid etter innleggelse i sykehus starter planlegging av utskrivelsen. 

Spesialisthelsetjenesten skal informere kommunen om pasientens forventede bistandsbehov 

ved utskrivning, slik at kommunen får tid til å forberede mottak av utskrivningsklare pasienter. 

Dette behovet varsles i dag vanligvis ved bruk av PLO-meldinger. Sykehuset skal holde 

kommunen informert om endringer som har betydning for innretning og omfang av hjelpen, 

og skal ved utskrivning fra sykehuset informere om utskrevet pasient, sammen med 

utskrivingsrapport og epikrise med en oppsummering av journalopplysningene. Dette må 

skje så raskt som mulig, slik at kommunen og fastlegen får vite hvilket bistandsbehov 

pasienten har. Undersøkelsen fra Riksrevisjonen peker på at 44 prosent av kommunene 

mener at informasjonen fra sykehuset ikke kommer tidsnok til at de greier å planlegge mottak 

av pasienter. Helsepersonellet bruker mye tid på å etterspørre informasjon fra 

spesialisthelsetjenesten, tid som kunne vært brukt til behandling og oppfølging av pasienter. 

Også fastlegene opplever at informasjonen fra sykehuset om utskrivningsklare pasienter ikke 

kommer raskt nok. 54 prosent av fastlegene mener at informasjonen kommer for sent, mens 
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60 prosent av fastlegene opplever at de ikke får nødvendig informasjon fra sykehuset (29). 

Leger på sykehus angir at de ofte må skrive epikriser før vesentlig informasjon som 

prøvesvar er tilgjengelig, som gir en usikkerhet rundt innholdet i epikrisen, og medfører at 

flere venter med å sende epikrisen til konklusjonen er helt klar.  

Bruk av dagens PLO-meldinger skal sikre at relevant informasjon følger med når pasienten 

flyttes mellom sykehus og hjemmetjeneste. PLO-meldinger bidrar til raskere avklaring og 

tilgang til informasjon ved utskrivningsplanlegging og utskrivelse av pasienter, se Tabell 4. 

Helsepersonell benytter likevel supplerende informasjonskilder for å sikre overføring av 

tilstrekkelig informasjon mellom sykehus og hjemmetjeneste. Årsaken til dette er 

uforutsigbarhet knyttet til pasientens utreisedato, inkonsistens mellom pasientens 

legemiddelliste i kommuner og i sykehus, manglende informasjon i meldinger og forskjeller i 

faglig tilnærming mellom nivåene (36) . 

 

Det er også utfordringer med samhandling og informasjonsutveksling ved overføring fra 

kommunal helse- og omsorgstjeneste til spesialisthelsetjenesten. I spørreundersøkelsen fra 

Riksrevisjonen er 71 prosent av respondentene i spesialisthelsetjenesten helt eller delvis 

enig i at medikamentlisten er ufullstendig. Alle helseforetakene mener at de får for dårlig 

informasjon fra primærhelsetjenesten om hvilke legemidler pasientene bruker. For eksempel 

mener ett helseforetak at det er feil i omtrent 80 prosent av de medisinlistene de mottar, og 

at det ofte er flere medisinlister i omløp for én pasient. Mange aktører som håndterer 

forordning og utdeling av legemidler i ulike systemer som ikke snakker sammen, og 

innbygger som ikke har oversikt over egne legemidler, kan forklare noe av uklarheten. En 

annen forklaring er at en aktør kan ha begrenset innsikt i andre aktørers arbeid, og stoler 

mest på legemiddellisten en har fra før. Arbeidet med å få klarhet i hvilke legemidler 

pasienten faktisk skal bruke er ressurskrevende for både sykehuset (29) og fastlegen.  

I samme undersøkelse fra Riksrevisjonen var 65 prosent av helseforetakene helt eller delvis 

enig i at informasjonen om pasientens funksjonsnivå er mangelfull. Helsepersonell fra 

kommunal helse- og omsorgstjeneste forteller på sin side at de savner beskrivelse av 

innbyggers funksjonsnivå fra helseforetakene. Begge sider er enige om at funksjonsnivå er 

viktig informasjon, fordi det påvirker hvilke tjenester innbygger har behov for, og er viktig for 

videre planlegging.  

I Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 (37) ble funnene 

fra tidligere undersøkelser bekreftet. Kvaliteten på informasjonen om utskrivningsklare 

pasienter fra helseforetakene er ikke god nok til å sikre helhetlige pasientforløp. Det er feil og 

mangler i epikriser, medisinlister og i vurderinger av pasienters funksjonsnivå. 

Eksempel 3: Svangerskapsoppfølging  

Svangerskapsomsorgen er et av de mest omfattende programmer for forebyggende 

helsearbeid i Norge. Det utføres ca. 720 000 svangerskapskontroller hvert år for ca. 60 000 

gravide (38). I dagens svangerskaps- og fødselsomsorg er det mange aktører involvert, på 

tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten, se Figur 5. Det er blant andre jordmor i 

kommunal jordmortjeneste, fastlege, samt lege og jordmor ved fødeinstitusjoner i 

 
 "Vi får som regel informasjon fra sykehuset som et brev med pasienten. Ofte tar vi kopi, 

skanner det inn i vårt system og legger papiret inn i en perm." (Sykepleier i hjemmesykepleien)  
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spesialisthelsetjenesten. Privatpraktiserende gynekolog og jordmor er også i noen tilfeller 

involvert. 

Figur 5 Aktører som er involvert i svangerskapsoppfølgingen 
 

 
 

Dagens retningslinjer anbefaler bruk av strukturert svangerskapsjournal i form av 

"Helsekort for gravide" for dokumentasjon av kontrollene, i tillegg til dokumentasjon i eget 

journalsystem. Helsekort for gravide er et papirskjema og skrives for hånd. Det er den 

gravides ansvar å ta med helsekortet ved alle relevante møter med helsetjenesten. 

Helsekortet fungerer som et strukturert informasjonsdelings- og kommunikasjonsverktøy 

mellom samarbeidende jordmor, lege og andre aktører involvert i svangerskapsomsorgen 

i hele helse- og omsorgstjenesten. På helsekortet dokumenteres undersøkelser utført i 

svangerskapet og det er et verktøy for screening og identifisering av risiko for kvinnen og 

foster. 

Den gravide oppbevarer selv sitt helsekort med tilhørende utskrifter. Enkelte fastleger og 

jordmødre oppbevarer en kopi av helsekortet, i tillegg til å dokumentere i eget 

journalsystem. Dette fører til at samme informasjon registreres flere ganger på ulike steder 

og dette gir risiko for feil. Ved mer komplekse tilstander som tvilling-svangerskap, diabetes 

og høyt blodtrykk kreves tettere oppfølging og mer omfattende dokumentasjon. Dette 

gjelder ca. 12 000 kvinner årlig. Dagens helsekort for gravide dekker ikke behovet for 

informasjonsdeling mellom aktørene knyttet til slike problemstillinger, fordi det er 

begrensede muligheter til å dokumentere i helsekortet og dele informasjon.  

Helsekort på papir har vesentlige begrensninger. Papiret kan mistes eller bli ødelagt, det 

kan oppstå uklarhet om hvem som har dokumentert hva og viktig informasjon kan mangle 

på helsekortet til den gravide. Manuell overføring av data mellom helsekortet og aktørenes 

egne journalsystemer er en stor kilde til feil, og tar unødvendig mye tid. I tillegg kan viktig 

informasjon som burde vært oppført på helsekortet bli registrert i journalsystemet i stedet, 

fordi det ikke var plass på selve helsekortet. 

Dagens utveksling av informasjon mellom aktørene i svangerskapsomsorgen er sårbar. 

Vesentlig informasjon fra gynekolog kan være formidlet kun til fastlege og ikke jordmor, 

eller omvendt. Dette kan føre til at faresignaler blir oppdaget for sent, og utgjøre en risiko 

for både mor og barn. Resultater fra undersøkelser tilgjengeliggjøres heller ikke for 

forskning, fordi det ikke er rutine for å levere helsekortet tilbake til fastlege.  
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Eksempel 4: Innbygger med store og sammensatte behov  

Hovedkjennetegnet ved pasienter og brukere med store og sammensatte behov er at en 

rekke faktorer i og utenfor helsetilstanden er vevd sammen. Tilstanden må forstås ut fra 

innbyggerens helhetlige situasjon, og kan ikke forklares ut fra diagnose alene, eller et 

avgrenset funksjonsproblem (39). I tillegg har majoriteten av innbyggere som mottar 

hjemmebaserte tjenester flere kroniske sykdommer – de er såkalt multisyke. Utfordringene 

for tjenestene er å forholde seg til denne kompleksiteten og forstå de ulike faktorenes 

gjensidige påvirkning. For de multisyke ser det for eksempel ut til at et helhetlig, 

diagnoseuavhengig pasientforløp med fokus på funksjonsevne og risikofaktorer (40) fungerer 

bedre enn kombinasjonen av ulike diagnosespesifikke pasientforløp, slik de gjerne blir 

overlevert fra spesialisthelsetjenesten (41). 

Innbyggere i denne gruppen trenger bred faglig tilnærming og må forholde seg til et stort 

antall tjenesteytere. Tjenestene arbeider både tverrfaglig og tverretatlig og på tvers av 

tjenestenivåene. Barn med store og sammensatte behov har for eksempel behov for 

omfattende samhandling og koordinering. Det gjelder både innad i helse- og 

omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten og på tvers av fag, nivåer og 

sektorer. Fastlegen har det medisinskfaglige koordineringsansvaret. Personell i barnehage, 

skole og PP-tjeneste vil ofte være involvert i kartlegging og tilrettelegging. NAV er involvert 

ved behov for hjelpemidler, tilrettelegging av bolig og arbeid samt ytelser som grunn- og 

hjelpestønad. Denne brukergruppen har behov for omfattende bistand hele livet, fra mange 

tjenester.  

Innbyggere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan og 

skal tilbys en koordinator. Retten til individuell plan er nedfelt i en rekke lovverk, i tillegg har 

skolen plikt til å medvirke i arbeid med individuell plan. 5 prosent av befolkning totalt, og 18 

prosent av de eldre over 80 år har en individuell plan (13).  Lovverket rundt individuell plan er 

nærmere beskrevet i Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk. Planen kan involvere 

mange aktører både i og utenfor helse- og omsorgstjenesten og fra andre sektorer avhengig 

av den enkelte sitt behov.  

  "Det er utfordrende å ikke kunne dokumentere fortløpende behandling i en felles løsning når 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten jobber parallelt med tiltak knyttet til 

samme pasient. De dårligste pasientene følges opp over lang tid og vi er avhengig av 

oppdatert informasjon." Ansatt i helseforetak 

Helsepersonell fra de ulike kommunale helse- og omsorgstjenestene forteller at de i dag 

mangler integrerte løsninger for individuell plan som kan hjelpe dem i planlegging og 

koordinering av utredning, behandling og andre tiltak for innbyggerne. En forprosjektrapport 

fra Fredrikstad kommune knyttet til forutsetninger og avklaringer for etablering av elektronisk 

verktøy for individuell plan tydeliggjør disse behovene (42).  

Dokumentasjonen av individuell plan gjøres stort sett på papir eller stykkevis i ulike 

fagsystemer. Noen steder brukes en frittstående elektronisk løsning til å utarbeide 

individuelle planer. Dagens løsninger gjør det utfordrende å koordinere tiltak og følge opp 

planer, vanskelig å se bidragene fra de ulike aktørene i sammenheng og å organisere 

hjelpen på en strukturert måte rundt den enkelte innbygger. Det er utfordrende å 

tilgjengeliggjøre informasjon om status, tidligere og nåværende hendelser, samt planer for 

videre oppfølging. Bruk av frittstående elektronisk løsning gir mulighet for oppsummeringer 

og deling av informasjon innenfor reglene om taushetsplikt, men opplysningene i planen må 

ofte også registreres i de separate journalsystemene. Det er ingen integrasjon med øvrige 
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systemer, endringer i underliggende planer til individuell plan, som tiltaks- og 

behandlingsplaner fanges ikke fortløpende opp og deles. Endringer i planen blir ikke 

tilgjengelig for andre parter og pasient/ bruker før det tas ut papirkopi og sendes. For alle 

dagens løsninger skjer koordineringen mellom aktørene, både i helse- og omsorgssektoren 

og tverrsektorielt, manuelt over telefon og på papir. Koordinering av møter knyttet til 

individuell plan som omfatter personens helhetlige behov er tidkrevende. Det er viktig at 

koordinator og andre involverte har god støtte i sitt arbeid. 

Individuell plan skal sikre at tjenestene arbeider sammen mot brukeres mål, at tjenestene 

ses i sammenheng og utfyller hverandre. Individuell plan er brukermedvirkning satt i system. 

Mangel på individuell plan kan føre til omfattende svikt i oppfølgingen. 

 
 "På grunn av manglende verktøy og stor tidsbruk knyttet til koordinering av møter, skal 

ingen være koordinator for mer enn tre brukere med individuell plan samtidig."  

Ansatt i helsestasjon i referansekommune 

Det finnes i dag ingen oversikt over bruken av individuell plan i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, men enkelte kommuner fører egne statistikker. Bærum kommune hadde 

f.eks. 277 aktive brukere av elektronisk individuell plan i mars 2018, men det er ingen samlet 

oversikt over de som har individuell plan på papir. Tabell 3 viser tall fra Bergen kommune. 

Disse to eksemplene sammen sier noe om dagens bruk av individuell plan.  

Tabell 3 Tall på bruk av individuell plan for barn og unge med særlige behov i 

aldersgruppen 0 - 20 år i Bergen kommune 

Antall Bruk av individuell plan (IP) for barn og unge med særlige behov i 

aldersgruppen 0 til 20 år i Bergen kommune  

(Tall innhentet i arbeidsmøte mars 2018 med representanter fra 

referansekommunene) 

231 Har individuell plan (IP) 

42 Har påbegynt IP 

101 Oppfyller kriteriene for IP og har takket ja, men IP er ikke påbegynt 

286 Har takket nei til IP 

De fleste brukerne av individuell plan er barn og unge (0-13 år) med hovedproblematikk 

innen psykisk utviklingshemming, medfødte somatiske lidelser og psykiske lidelser. Blant 

voksne er det overvekt av psykiske lidelser. Ved utgangen av 2015 (43) hadde 9 prosent av 

mottakerne av helsetjenester i hjemmet og mottakere av praktisk bistand en individuell plan. 

Andelen med individuell plan var høyest blant de med omfattende bistandsbehov (23 prosent 

i 2015), og lavest blant dem med minst behov for bistand (4 prosent). For 5 prosent av 

tjenestemottakerne er det ikke oppgitt om det er utarbeidet individuell plan. (43) 

Helsepersonell beskriver at arbeid med individuell plan er ressurskrevende.  

Eksempel 5: Mobile innbyggere 

Hver kommune har ansvar for å tilby alle som oppholder seg i kommunen nødvendige helse- 

og omsorgstjenester (44). Dette kravet innebærer at kommunen også har ansvar for å tilby 

helsehjelp til nyinnflyttede, turister, pendlere og studenter i tillegg til kommunens egne faste 

innbyggere. Dette prinsippet kan slå ulikt ut for kommunene.  
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I 2016 flyttet 241 362 personer mellom ulike kommuner i Norge, hvorav 118 563 også flyttet 

mellom landsdeler (45). I dag følger ikke helseinformasjonen med når innbyggeren flytter. 

Innbygger må selv be fastlege og andre kommunale helse- og omsorgstjenester om å sende 

denne informasjonen. Eksempelvis sender helsestasjon utskrift av journalen til helsestasjon i 

ny kommune. Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten på videregående skole 

beskriver også utfordringer med ungdom som har ulik bostedsadresse og hjemmeadresse. 

De har ikke informasjon tilgjengelig når ungdommen oppsøker hjelp. Den samme 

problemstillingen gjelder for mange studenter. I tillegg har pendlere og turister ofte behov for 

helse- og omsorgstjenester. Til Oslo pendler for eksempel 168 022 mennesker hver dag, noe 

som tilsvarer 36,8 prosent av Oslos totale innbyggertall (46).  

I en rapport utarbeidet av Telemarksforskning (47) oppgir flere hyttekommuner at 

hyttebeboere i stor grad etterspør legevakt og hjemmesykepleie, men også andre "ordinære" 

legetjenester som utredning, diagnostisering og behandling. I og med at antall hytter i store 

deler av Norge fortsatt er økende, vil innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester i 

andre kommuner enn hjemstedskommunen fortsette å øke.  

Gruppene beskrevet over fører til at den kommunale helse- og omsorgstjenesten må kunne 

tilby helsehjelp til langt flere enn bare egne innbyggere i kommunen. Det er utfordrende å 

effektivt kunne yte helsehjelp og ivareta pasientsikkerheten til disse innbyggerne i dag, siden 

helseopplysningene ofte mangler der helsehjelp skal ytes. Helseopplysningene ligger lagret i 

journalsystemer i hjemkommunen eller i spesialisthelsetjenesten. 

3.2.2 Dagens løsninger for samhandling  

Etter innføringen av samhandlingsreformen har behovet for å utveksle informasjon økt blant 

annet fordi pasienter utskrives tidligere fra sykehusene til videre oppfølging i kommunene 

(29).Samhandling i helse- og omsorgssektoren skjer på flere forskjellige måter i dag. De 

vanligste metodene beskrives i dette kapitelet.  

3.2.2.1 Elektroniske meldinger  

Elektronisk meldingsutveksling utgjør i dag den viktigste formen for elektronisk 

samhandlingen i helsetjenesten. De mest brukte meldingstypene er pleie- og 

omsorgsmeldinger (PLO-meldinger), bestilling og svar av laboratorieundersøkelser, 

henvisning og svarrapport for radiologisk undersøkelse, e-resept, elektroniske sykmeldinger, 

epikriser, dialogmeldinger og øvrige henvisninger.  

Bruken av meldinger er i dag godt utbredt og økende i helse- og omsorgstjenesten. Tall fra 

Norsk Helsenett oppsummert i Figur 6 viser en økning på 65 prosent i antall sendte pleie- og 

omsorgsmeldinger mellom kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helseforetak og private 

sykehus i perioden mellom 2014 og 2017. I samme periode har det vært en økning mellom 

kommunale pleie- og omsorgstjenester og fastleger på henholdsvis 87 prosent fra 

kommunale pleie- og omsorgstjenester og 121 prosent fra fastleger. 2017 ble det sendt ca. 

235 millioner meldinger. I løpet av et arbeidsdøgn kan det sendes opptil ca. 1,7 millioner 

meldinger. Studier viser at de elektroniske meldingene har bedret samhandlingen mellom 

ulike aktører ved å bidra til raskere avklaringer og raskere tilgang til informasjon (36).  



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   33 

 

 

Figur 6 Antall sendte pleie- og omsorgsmeldinger 2012-2017. Kilde: Norsk Helsenett 

(2018) 

 
 

Tabell 4 gir en oversikt over meldingstyper og bruksområder. For mer utfyllende beskrivelse 

se på nettsiden til Norsk helsenett (48).  

Tabell 4 De elektroniske meldingstypene og deres bruksområder. 

Type melding Beskrivelse 

Basismeldinger Henvisning, epikrise og laboratorie- og røntgenrekvisisjoner/svar 

PLO-meldinger Pleie- og omsorgsmeldinger. Standardiserte meldingstyper utarbeidet for å sikre at 

nødvendig informasjon følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og 

helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten. Inneholder både 

fagmeldinger for utveksling av helseopplysninger og rene logistikkmeldinger for å 

orientere om innlagt pasient, utskrivningsklar pasient og utskrevet pasient. 

Dialogmeldinger Generiske meldinger som ikke er knyttet til en konkret aktivitet i pasientforløpet. 

Benyttes ofte i sammenheng med spørsmål eller ved behov for utdyping i 

sammenheng med tidligere sendt melding og stiller ikke krav til struktur. 

Andre  Andre meldinger som innehar konkrete oppgaver. Eksempler: e-resept, 

sykemelding, behandlerkravmelding. 

 

Selv om elektroniske meldinger har ført til vesentlige forbedringer i helsetjenesten, finnes det 

begrensninger med denne formen for samhandling. Fra et organisatorisk perspektiv egner 

meldinger seg til arbeidsprosesser med "stafettpinner", der aktørene har en fast oppgave-

fordeling seg imellom, og hvor det vanligvis ikke er nødvendig å endre innholdet i meldingen 

etter at den er sendt. Mottaker av informasjonen må også være kjent på forhånd. Fra et 

teknisk perspektiv egner meldinger seg til å overføre data i form av mange små "pakker". 

Større "pakker" som bilder fra radiologiske undersøkelser egner seg ikke så godt til 

elektronisk meldingsutveksling. Meldinger er også sårbare for tekniske svikt i formidlings-

kjeden, for kødannelse og rekkefølgefeil, og det kreves egne kontrollmeldinger for å sikre at 
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meldingene faktisk kommer frem. Selv om de fleste meldinger er fremme i løpet av få 

minutter, kan topper i nettverksaktivitet forsinke meldinger vesentlig. 

3.2.2.2 E-resept 

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for virksomheter som håndterer resept- og 

legemiddelinformasjon. Virksomheter som inngår i kjeden er leger, apotek (inkludert tre 

nettapotek per 1. januar 2018), bandasjister, HELFO og Legemiddelverket. Sentralt i 

løsningen er databasen Reseptformidleren som alle virksomhetene kommuniserer mot. 

Reseptformidleren har begrenset historikk og viser kun gyldige resepter, dvs. lagring i inntil  

1 år avhengig av gyldighetstiden på resepten. Det er en utfordring i dag at Reseptformidleren 

inneholder uaktuelle resepter, dvs. gyldige resepter, som lege eller annen rekvirent skulle ha 

tilbakekalt. Reseptformidlerens informasjon om gyldige resepter gir derfor ikke fullstendig 

oversikt over innbyggerens behandling med legemidler. 

3.2.2.3 Multidose 

Enkelte apotek kan levere pasientens legemidler i ferdig pakkede poser; en pose for hvert 

tidspunkt legemidlene skal tas. Dette kalles multidose. E-resept har siden 2014 hatt støtte for 

å håndtere elektronisk multidose, men funksjonaliteten er lite i bruk (pilot enkelte steder). 

Dagens multidose håndteres i hovedsak med et papirbasert ordinasjonskort, som viser 

pasientens legemiddelliste. Ordinasjonskortet kommuniseres vanligvis via telefaks, helt 

utenom e-reseptløsningen. Dette skyldes at ikke alle journalsystemene som fastlegene 

benytter har støtte for multidose i e-resept. Dagens praksis med papirmultidose er tungvint 

og tidkrevende, og det er en risiko for at multidosepasienter får doble resepter, både på 

ordinasjonskort og som e-resepter.  

3.2.2.4 Kjernejournal 

Kjernejournal er den første digitale løsningen der deling av pasientenes helseopplysninger er 

tilgjengelig på tvers av virksomheter og nivåer i helse- og omsorgssektoren. I pasientens 

kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber 

som fastlege, på sykehus eller legevakt. Kjernejournal erstatter ikke pasientens elektroniske 

pasientjournal, den er et helseregister som presenterer et utvalg av vesentlige 

helseopplysningene som det kan være viktig at helsepersonell vet om. Kjernejournal 

inneholder blant annet kritisk informasjon, legemiddelhistorikk fra reseptformidleren, 

besøkshistorikk fra spesialisthelsetjenesten, personopplysninger og noe informasjon 

registrert av pasienten selv. Av dagens begrensninger kan det nevnes at kontakt med 

primærhelsetjenesten ikke vises i kjernejournalen, at legemidler fra multidose ikke er 

inkludert, og at den per i dag ikke benyttes i pleie- og omsorgstjenesten. Enkelte 

informasjonselementer som kritisk informasjon må registreres manuelt og er per i dag fylt ut i 

relativt liten grad. 

3.2.2.5 Helsenorge.no 

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. I tillegg til informasjon 

om forebygging, sykdom og behandling, tilbyr portalen flere selvbetjenings- og 

innsynsløsninger for innbyggere. Eksempler på tjenester er digital dialog fastlege, bytte av 

fastlege, oversikt over timeavtaler man har med aktører som er koblet på Helsenorge.no og 

innsyn i egne journaldokumenter (fra spesialisthelsetjenesten i Nord og Vest). Innholdet blir 

levert av ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten. Totalt hadde helsenorge.no i overkant 

av 18,7 millioner besøk i 2017.  
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3.2.2.6 Videokonferanse/videokonsultasjon mm. 

Alle medlemmer av Norsk helsenett kan benytte seg av deres videotjeneste. Anvendelsen er 

likevel meget variabel. Videokonsultasjon kan brukes mellom helsepersonell og kjent eller 

ukjent pasient, under oppfyllelse av visse krav jf. Norm for informasjonssikkerhet. 

Bruksområder kan være legekonsultasjon, tverrfaglige møter, rehabilitering, tolketjeneste 

hvor pasient, helsepersonell og tolk deltar, opplæring av pasient, avstandsoppfølging, 

velferdsteknologi mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og pasient/bruker i eget 

hjem m.m. 

3.2.2.7 Manuell samhandling: e-post, telefon og telefaks 

Vanlig e-post benyttes i begrenset grad, dels til koordinering mellom tjenestene og dels i 

kommunikasjon med innbygger. På grunn den svake informasjonssikkerheten skal e-post 

ikke benyttes til å dele sensitiv informasjon. Helsepersonell opplyser at e-post likevel blir 

brukt til å utveksle pasientinformasjon i mangel på andre muligheter.  

Telefon brukes til informasjonsinnhenting og samhandling der det haster å få informasjonen, 

eller det er behov for direkte dialog. I tillegg brukes telefonen i tilfeller hvor elektronisk 

kommunikasjon ikke er tilgjengelig eller tilstrekkelig.  

I noen kommuner benyttes fortsatt telefaks, hovedsakelig for samhandling om multidose med 

apotek. Fastleger opplyser også at de bruker faks i kommunikasjon med apotek. 

3.2.2.8 Manuell samhandling som følger innbygger: papir, CD/DVD og utskrift 

Innbyggeren bruker ulike medier som de kan ta med seg når det er usikkerhet om meldingen 

når frem, når det er behov for at opplysninger følger innbyggeren direkte, eller at 

innbyggeren selv ønsker å ha informasjonen. De mest brukte er utskrifter på papir, men CD 

eller DVD benyttes ofte for radiologibilder.  

3.2.3 Grad av støtte fra dagens samhandlingsløsninger  

Med utgangspunkt i kartleggingen i delkapittel 3.2.1 har helsepersonell i Direktoratet for e-

helse sammen med referansekommunene vurdert hva slags støtte som finnes for elektronisk 

samhandling mellom aktørene, og i hvilken grad eksisterende løsninger dekker behovet. I 

vurderingen forutsettes det at eksisterende løsninger er tilgjengelig og utbredt til alle 

aktørene. Standarder eller løsninger som bare er beskrevet og ikke testet er ikke tatt med i 

betraktningen. Skalaen i Tabell 5 er brukt for å illustrere i hvor stor grad eksisterende 

elektroniske løsninger understøtter samhandlingen i dag.  

Tabell 5 Skala for vurdering av støtten tilgjengelige elektroniske løsninger gir for 

samhandling 

 
I hvilken grad er behovet dekket  Behov 

0 Ingen elektronisk løsning er tilgjengelig Bruker brev eller telefon o.l. 

1 Tilgjengelig løsning dekker i liten grad 

behovet 

Løsningen kan i prinsippet brukes, men det fungerer 

ikke i praksis, ev. løsningen brukes til noe annet enn 

det er ment for.  

2 Tilgjengelig løsning dekker i noen grad 

behovet 

Det finnes delvis løsninger for behovet, men det er 

behov for noe mer enn dagens funksjonalitet. 

3 Tilgjengelig løsning dekker i stor grad 

behovet 

Samhandlingen er rimelig godt dekket med dagens 

løsninger.  

4 Tilgjengelig løsninger dekker behovet fullt 

ut 

Samhandlingen fungerer optimalt.  
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I Tabell 6 vurderes tilgang på, og i hvor stor grad eventuelle elektroniske løsninger 

understøtter samhandling i helse- og omsorgssektoren. Tabellen er en kombinasjon av 

resultatet fra Tabell 2 Dagens samhandlingsmønster og hyppighet på samhandlingen i helse- 

og omsorgssektoren og vurderingene av samhandlingsløsningene som er utført i henhold til 

kriteriene i Tabell 5. Kartleggingen gir en oversikt over hyppigheten på samhandlingen og i 

hvilken grad dagens elektroniske løsninger dekker behovene. Score 0 er ikke enstydig med 

at det er behov for elektronisk samhandling, da nåværende samhandlingsform kan være 

tilstrekkelig med tanke på behovet og hyppigheten på dagens samhandling.   

Kommentarer til Tabell 6: 

• Den delen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene som jobber i samme 

journalsystem i dag, det vil si korttidsinstitusjoner, langtidsinstitusjoner, 

hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor har oppgitt samhandlingen til å være fra 

flere ganger i uka til flere ganger daglig. Disse tjenestene opplever at journalsystemet 

i rimelig stor grad tilrettelegger for samhandling på tvers av tjenestene, men mangler i 

journalsystemenes funksjonalitet trekker imidlertid karakteren ned.  

• Løsningen for samhandling mellom fastlege og legevakt dekker i liten grad 

helsepersonell sitt behov (vurdert til 1). Det sendes en elektronisk kopi av epikrise fra 

legevakt til fastlegen i etterkant av legevaktskonsultasjon. Dette understøtter 

fastlegens videre oppfølging av innbyggeren, men det varierer hvor utfyllende 

innholdet i epikrisen er. Legevaktslegen har ingen oppslagsmulighet i fastlegens 

journal, utover eventuell kritisk info registrert i kjernejournal. Dette gjør at 

legevaktslegene har lite eller ingen informasjon om innbygger tilgjengelig når de skal 

håndtere en akutt situasjon. Ofte skjer dette utenfor fastlegens åpningstider og det er 

derfor heller ikke et alternativ å ringe for å få tilgang på informasjonen. Dette fører til 

merarbeid for eksempel ved at legevaktslegen må gjennomføre de samme 

undersøkelsene som fastlegen har utført tidligere, eller at legevaktslegen må yte 

helsehjelp på mangelfullt informasjonsgrunnlag.  

• De elektroniske løsningene som skal understøtte samhandling mellom fastlege og de 

andre kommunale helse- og omsorgstjenestene er vurdert til å understøtte behovet i 

noen grad (vurdert til 2). Her er PLO-meldinger den primære samhandlingsløsningen, 

se Tabell 4. Begrensningene knyttet til elektronisk meldingsutveksling er beskrevet 

tidligere i kapitelet.  

• Elektroniske løsninger som understøtter samhandling med spesialisthelsetjenesten er 

stort sett vurdert til 2. Mellom fastlegen og spesialisthelsetjenesten er elektronisk 

henvisning og epikrise den primære samhandlingsformen. Den største mangelen er 

muligheten for dialog mellom fastlegen og spesialisthelsetjenesten, oppdatert 

legemiddelliste og muligheter for å dele og oppdatere behandlingsplaner. Mellom 

spesialisthelsetjenesten og de andre kommunale tjenestene er det i hovedsak PLO-

meldinger som benyttes. Unntaket her er legen på helsestasjonen, som bruker 

elektronisk henvisning og epikrise.  

• Elektroniske løsninger for å understøtte samhandling med lab, røntgen og HELFO 

dekker i stor grad behovet. 

• Kommunikasjonen mellom fastlege (og annet helsepersonell) og apotek er også 

vurdert til 2. Selv om e-resept oppleves å fungere bra, finnes ingen autoritativ kilde til 

pasientens legemiddelliste. Dette begrenser muligheten for kvalitetssikring av 

pasientens samlede legemiddelbehandling. Videre savner noe helsepersonell 

dialogmulighet mellom apotek og fastlege, og mulighet til å formidle dokumentasjon 
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av helsehjelp gitt ved apoteket. Karakteren for multidoseapotek forutsetter at M25-

meldingen er tatt i bruk. Denne er lite utbredt i dag. Karakteren er likevel beholdt på 

2, fordi det gjenstår videreutvikling av funksjonalitet i journalsystemene for å 

understøtte meldingen fullt ut. 

• Elektronisk samhandling med andre kommunale tjenester som PPT, barnehage, 

skole og barnevern finnes ikke i dag. Samhandlingen skjer i all hovedsak med brev, 

telefon og eventuelt ved at innbygger eller foreldre får med papirutskrift av 

informasjon som skal videreformidles til andre tjenester.  
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Tabell 6 Vurdering av tilgang på, og i hvor stor grad eventuelle elektroniske løsninger understøtter samhandlingen 
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3.2.4 Utfordringer med dagens samhandling  

  "Vi kan ikke sortere meldingene, så vi mottar alle meldingene som sendes i og til kommunal 

helse- og omsorgstjeneste i vår kommune. Dette er en stor mengde og vi må kontinuerlig 

overvåke innboksen for meldinger som kan være relevante." (Sykepleier i hjemmetjenesten) 

 

"Vi sliter med å få opp elektroniske meldinger med sykehuset så innleggelsesskriv til 

sykehuset og epikriser fra sykehuset sendes på papir. Elektronisk epikrise fra legevakt til 

fastlege fungerer imidlertid bra." (Legevaktslege i referansekommune) 

 

At skriftlig informasjon ikke følger pasienten i sanntid til neste aktør i kjeden resulterer i at 

helsepersonell ikke vet hvilken informasjon som til enhver tid er gyldig, eller hva slags 

informasjon som finnes. Informasjonen er spredt mellom journal, papir og meldinger, eller 

mellom ulike deler av journalen som ikke har direkte kobling med hverandre. Helsepersonell 

kan ikke søke frem informasjonen som er lagret andre steder i journalsystemet eller hos 

andre virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. De bruker mye tid på å etterspørre og lete 

etter oppdaterte helseopplysninger om innbygger. Mangelen på informasjon kan føre til 

lavere kvalitet på helsehjelpen som blir gitt og gå ut over pasientsikkerheten. I enkelte studier 

har bedre tilgang på helseinformasjon, bl.a. gjennom mulighet til å gjøre oppslag i andre 

virksomheters journal, vist å kunne redusere antall innleggelser med inntil 30 prosent (15) og 

reinnleggelser med inntil 50 prosent fra legevakt til sykehus (16).  

Innbygger blir ofte nødt til å formidle informasjonen selv til nye kontakter i helsetjenesten. 

Dette øker faren for at viktig informasjon utelates og kan resultere i redusert kvalitet og 

pasientsikkerhet. Representanter fra pasient- og brukerforeningen uttrykker frustrasjon rundt 

usikkerheten de opplever når de selv må være bærere av informasjon som er kritisk for 

deres behandling. Omverdensanalysen til Kreftforeningen bekrefter dette ved at 4 av 10 har 

opplevd at helsepersonell ikke har hatt relevant informasjon om dem, mens 1 av 3 har 

opplevd at de har feil eller ikke oppdaterte helseopplysninger.   

3.2.5 Store udekkede behov for samhandling 

I 2017 kartla prosjektet behovet for samhandling mellom kommunal helse- og 

omsorgstjeneste inkludert fastleger og øvrige aktører. I kartleggingen har representanter fra 

ulike deler av helse- og omsorgstjenesten, pasient- og brukerforeninger samt andre 

kommunale og statlige tjenester som NAV, barnevern, skole, barnehage og barnevern gitt 

omfattende og prioriterte innspill til behov for samhandling. Totalt ble det gitt 1164 innspill fra 

37 aktører, for mer detaljert se Vedlegg 4: Samhandlingsbehov mellom kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, innbygger og øvrige aktører. 

Eksisterende samhandlingsløsninger løser mange behov for å sende og motta informasjon. 

Dagens utfordringer handler imidlertid om å kunne slå opp informasjon fortløpende, 

gjenbruke informasjonen, samt å dele og endre opplysninger i sanntid. Elektroniske 

meldinger er statisk informasjon, og representerer en kopi av journalinformasjonen. Hos 

mottaker vil det være usikkert om opplysningene fortsatt er gyldige, særlig om informasjonen 

oppdateres hyppig eller vedlikeholdes av flere uavhengige aktører. Meldingsutveksling vil for 

eksempel ikke kunne gi en autoritativ og oppdatert legemiddelliste, og deling av planer på 

tvers av aktører er ikke praktisk gjennomførbart. Dette gjør det utfordrende å få til en god og 

effektiv samhandling på tvers av virksomheter, samt å understøtte helhetlige 

behandlingsforløp. 
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Det er beskrevet utfordringer i samhandling innen følgende områder: 

• Mangelfull mulighet for asynkron dialog (dialogmeldinger) 

Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten har liten mulighet til å kommunisere 

med hverandre ut over å bruke telefon eller standardmeldinger for pasientforløp. 

Dette gjør det krevende bl.a. å få tilgang på fagfellestøtte, overføre kunnskap, 

verifisere uklar informasjon, avklare oppgavefordeling og diskutere videre tiltak. Slik 

kommunikasjon må kunne gjennomføres innimellom annen aktivitet og kunne føres 

både med enkeltpersoner og roller, f.eks. mellom fastlege og saksbehandler NAV 

eller mellom fastlege og legespesialist. Dette setter egne krav til adressering av 

dialogmeldinger. 

• Mangelfull mulighet for synkron dialog (eksempelvis videokonferanse) 

Konsultasjoner og møter kan gjennomføres som videokonferanser eller via chat for å 

unngå unødig reising og utnytte tiden mer effektivt. Norsk helsenett tilbyr en 

videokonferansetjeneste til alle sine brukere. Mye tyder imidlertid på at det er 

underforbruk eller begrensninger i denne tjenesten, da støtte for slik dialog fremdeles 

etterspørres. 

• Tungvinte administrative prosesser 

Administrative prosesser er blitt effektivisert med dagens samhandlingsløsninger for 

en del søknader og bestillinger, men vesentlige områder gjenstår. Søknader, 

informasjonsskriv til innbygger, fakturagrunnlag og grunnlag for krav sendes i stor 

grad fortsatt på papir. Helsepersonell og innbyggere har heller ingen mulighet for å få 

en helhetlig og god oversikt over tjenestetilbud, eller ha løpende oversikt over hvem 

som til enhver tid har ansvar for innbyggers helsehjelp. 

• Manglende mulighet til å kunne sammenligne opplysninger og rådata  

I pasientforløp utføres undersøkelser og målinger fortløpende i alle omsorgsnivåer, 

og det produseres store mengder data. Ved uventede resultater er det nødvendig å 

sammenligne nye målinger med tidligere, for å skille trender fra tilfeldige variasjoner. 

Om en kostbar undersøkelse nettopp er utført ved en annen institusjon, er det bedre 

å kunne slå opp resultatet enn å utføre undersøkelsen på nytt. I noen tilfeller er det 

behov for å innhente utfyllende informasjon om helsehjelpen utført ved andre 

institusjoner, for eksempel ved å lese tidligere epikriser eller polikliniske notater. I 

andre tilfeller er slikt oppslag en måte å få tak i epikriser, resultat fra undersøkelse av 

gynekolog eller andre dokumenter som ikke er sendt til riktig mottaker. 

• Manglende støtte for arbeid i team og felles planlegging 

Selv om innbyggere har kontakt med mange ulike tjenester, finnes det liten støtte for 

å sikre felles planlegging og koordinering mellom dem. Dagens samhandling gjøres i 

stor grad med papir og over telefon, og er meget ressurskrevende. Ulike tjenester er 

ikke nødvendigvis klar over hverandres arbeid, og dette gir risiko for å utforme planer 

som er i konflikt med hverandre eller utelater vesentlige tiltak. 

• Manglende mulighet for felles oppsummering 

Det er store likheter i hvordan ulike aktører i helsetjenesten vil oppsummere 

innbyggers behov, tilstand og helsehjelp. Samtidig kan hver aktør sitte med hver sine 

opplysninger uten å få et fullstendig bilde. Disse opplysningene er avgjørende for 

helsehjelpen, og må kunne deles og endres i sanntid mellom involverte aktører. I dag 

sendes eller mottas disse opplysningene som meldinger, uten egnede muligheter til å 

oppdatere eller korrigere fortløpende. Eksempler på slike opplysninger er allergier og 
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andre kritiske opplysninger, plan for behandling med legemidler, nåværende og 

tidligere sykdommer samt bruk av tjenester. 

For mer detaljer om behov for samhandling, se Vedlegg 4: Samhandlingsbehov mellom 

kommunal helse- og omsorgstjeneste, innbygger og øvrige aktører. 

3.2.6 Mulige årsaker til manglende digital samhandling 

Det er flere faktorer som påvirker hvor tett samhandling som kan realiseres mellom 

virksomheter. I de følgende avsnittene beskriver vi utfordringer knyttet til følgende faktorer: 

• Antall IKT-løsninger og deres evne til å samhandle  

• Eksisterende løsningers samhandlingsevne  

• Ansvarsfordeling og styringsmodell for å skalere samhandlingsfunksjonalitet 

3.2.6.1 Antall IKT-løsninger og deres evne til å samhandle  

Dagens samhandling er stort sett basert på at informasjon kun utveksles direkte mellom to 

virksomheter. Utvekslingen utløses typisk av at en av partene har gjort en saksbehandling i 

sitt journalsystem. Innføring av ny samhandlingsfunksjonalitet forutsetter at alle 

virksomhetene som skal samhandle om helseopplysningene har tilpasset seg den nye 

samhandlingsfunksjonaliteten, både når det gjelder innhold i samhandlingen (semantisk 

interoperabilitet) og tekniske grensesnitt (teknisk interoperabilitet), før gevinstpotensialet er 

fullt ut realisert.  

Hver virksomhet har egne journalsystemer, sitt eget informasjonsgrunnlag, og ansvaret for 

gjennomføring ligger hos den enkelte aktør (helseforetak, kommune, selvstendig 

næringsdrivende leger, etc). Antall systemer som behandler helseopplysninger det skal 

samhandles om, driver derfor kompleksitet i samhandlingen og medfører økt 

implementeringstid for nye samhandlingsformer. 

I tillegg til antall systemer som må tilpasses nye standarder for samhandling, vil hver enkelt 

systems samhandlingsevne bestemme hvor lang tid og hvor kostbart det vil være å 

implementere nye samhandlingsløsninger. Samhandlingsevnen bestemmes av fire faktorer: 

a) Leverandørens evne til å kunne innføre og bruke nye tekniske grensesnitt 

b) I hvilken grad helseopplysninger er representert som strukturert informasjon 

c) Løsningens evne til å utveksle helseopplysninger basert på vedtatt terminologi og 

kodeverk (semantisk samhandlingsevne) 

d) Løsningenes evne til å presentere helseopplysninger i en kontekst som understøtter 

helsepersonells prosesser 

Leverandørene av journalsystemer i kommunal helse- og omsorgstjeneste har i varierende 

grad funksjonalitet for samhandling mellom virksomhetene. Variasjonen skyldes forskjeller i 

tilgjengelig funksjonalitet og versjoner i de ulike journalsystemene. Det er i tillegg stor 

variasjon fra kommune til kommune hvor bredt innført elektroniske meldinger er (15). Det er 

derfor utfordrende å vite hvilke virksomheter som er koblet til løsningen og hvilken 

funksjonalitet de har. I flere tilfeller vil det være tvil om meldingene har kommet frem, for 

eksempel der journalsystemene ikke har tatt i bruk kvitteringsmeldinger. Det er derfor ofte 

nødvendig å komplettere med muntlig kommunikasjon og møter for å ivareta kontinuiteten 

ved for eksempel utskrivning av pasienter fra sykehus til hjemmetjeneste. Mange steder 
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sendes også samme informasjon på papir som et resultat av at elektroniske meldinger har 

blitt tatt i bruk gradvis. 

3.2.6.2 Kodeverk og strukturerte data 

Elektroniske meldinger dekker kun delvis behovet helsepersonell har for samhandling og 

informasjonsdeling internt eller på tvers av aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Ved 

elektroniske meldinger må mottaker være kjent på forhånd, noe som den nødvendigvis ikke 

er ved uforutsette hendelser, uavklarte ansvarsforhold eller uoversiktlige pasientforløp.  

Kodeverk og strukturerte data benyttes i varierende grad i meldingene, noe som 

vanskeliggjør gjenbruk av innholdet. Ofte er ikke journalsystemene klargjort for å benytte 

strukturerte data som finnes i de elektroniske meldingene. Teknisk sett kan systemet være i 

stand til å motta meldinger, men innholdet i meldingene behandles ikke strukturert av 

mottakende system. I et slikt tilfelle vil en melding mottas primært som et dokument med 

fritekst, som åpner opp for ulik eller feil fortolkning av innholdet. Laboratoriesvar, rekvisisjon 

og e-resept er meldinger med en høyere grad av struktur, mens det kliniske innholdet i 

henvisning- og epikrisemeldinger består i stor grad av fritekst. Mottaker må legge inn 

informasjon manuelt dersom den skal brukes videre i mottakersystemet. Manuell overføring 

øker risikoen for feil og er ineffektiv bruk av helsepersonells tid. 

3.2.6.3 Ansvarsfordeling og styringsmodell for samhandling 

Dagens styringsmodell inneholder ikke sterke virkemidler som kan sørge for at ny 

samhandlingsfunksjonalitet innføres samtidig hos alle aktører. Aktører som skal samhandle 

inngår i hovedsak bilaterale avtaler (både juridisk og teknisk) som definerer hvordan den 

elektroniske samhandlingen skal foregå. Samhandlingen mellom virksomheter avtales i dag 

særlig gjennom to grupper av samarbeidsavtaler, med grunnlag i:  

• Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak er 

fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven  

§ 2-1 e 

• ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene 

Der det er etablert elektronisk samhandling, er innholdet i denne regulert gjennom forskrift 

om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten, Normen (Norm for informasjonssikkerhet) 

og avtalene knyttet til Norsk Helsenett. Det er imidlertid ikke knyttet effektive sanksjoner til 

denne reguleringen, for de tilfeller hvor aktørene ikke overholder sine plikter. 

3.3 Samhandling med innbygger 

Samhandling, medvirkning og involvering av innbygger er avgjørende for god planlegging og 

gjennomføring av helsehjelp. Informasjonsdeling med innbygger er viktig for innbyggers 

trygghet og tillit til kommunal helse- og omsorgstjeneste. I dagens helse- og omsorgstjeneste 

forventes det at innbygger gis bedre mulighet til selv å være aktiv deltaker i utforming, 

planlegging og gjennomføring av pågående behandlingsforløp. For å kunne involvere 

innbygger på en bedre måte må helsetjenesten legge til rette for god samhandling. For å 

kunne ta riktige valg for seg selv i samråd med helsetjenesten må behandlingsalternativene 

og oppfølging være tilgjengelig for innbygger. Informasjonsdeling med innbygger er også 

viktig for innbyggers trygghet og tillit til kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pasient- og 

brukerrettighetsloven understreker at tjenestetilbudet så langt det er mulig skal utformes i 

samarbeid med pasienten (49) (44). I løpet av livet kan innbygger befinne seg i mange ulike 
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livssituasjoner. Innbyggere kan gjennom disse livssituasjonene deles inn i eksempelvis fire 

grupper4:  

1. De som har permanent, kronisk sykdom eller midlertidig funksjonsnedsettelse og 

trenger regelmessig oppfølging over tid.  

2. De som gjennomgår akutt sykdom og trenger kortvarige tjenester.  

3. De som i lange perioder av livet hovedsakelig er friske og har liten kontakt med den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

4. De som er pårørende til personer i gruppe 1 og 2.  

Gruppene stiller ulike krav til samhandling med helse- og omsorgstjenesten fra tilgang til 

forebyggende folkehelseråd og enkle informasjonssøk i pålitelige kilder om symptomer, 

sykdommer og behandling - til samhandling før, under og etter behandling, både som pasient 

og pårørende.  

Medisinsk informasjon om sykdom, behandling og forebygging registreres på mange ulike 

steder og nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Involvering og informering av innbygger skjer i 

hovedsak via helsepersonellet han/hun er i kontakt med og kommunikasjonen er primært 

analog. Hos fastlege og helsestasjon foregår kommunikasjonen stort sett over telefon og 

papir, med unntak av SMS og noe bruk av nettløsninger for informasjon om timeavtaler og 

resepter. Hjemmesykepleien og sykehjem benytter mye telefon, i tillegg til samtaler med 

pårørende når hjemmetjenesten er ute, eller når pårørende er på besøk. E-post brukes til 

koordinering. 

3.3.1 Digitale innbyggertjenester 

Innbygger kan kommunisere med den kommunale helse- og omsorgstjenesten via et 

begrenset antall digitale løsninger. Tilgangen til digitale løsninger varierer, da den enkelte 

kommune og virksomhet, for eksempel et fastlegekontor eller et sykehjem, avgjør hvilke 

digitale innbyggertjenester de ønsker å tilby. Den viktigste kilden til digitale 

innbyggertjenester er kommunenes internettsider og hjemmesidene til fastlegene. Kvaliteten 

og omfanget av tilgjengelig informasjon varierer og ingen aktører tilbyr digitale løsninger som 

gir innsyn i egne helseopplysninger, støtte for ivaretakelse av personvernrettigheter eller 

beslutningsstøtte for innbygger.  

De fleste aktørene i primærhelsetjenesten er mindre virksomheter som mangler tilstrekkelig 

med ressurser til å selvstendig kunne utvikle og levere avanserte digitale innbyggertjenester. 

Det er lav utbredelse av digitale innbyggertjenester hos eksempelvis hjemmetjenesten, 

helsestasjon og institusjoner. Dette underbygges av resultatene fra innbyggerundersøkelsen 

som viser en spredning i tilfredsheten til innbygger knyttet til tilgjengeligheten av digitale 

innbyggertjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Resultatene er 

oppsummert i Figur 7. 

 "Jeg hadde mulighet til å lese journalopplysninger om meg selv fra Helse Vest. Dette savnet 

jeg for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hadde jeg visst hva som var registrert 

om meg kunne jeg slappet mer av – jeg glemmer så fort" Kvinne behandlet for brystkreft 

                                                
4 Innholdet i den svenske analysen PM 2016:1 Samordnad vård och omsorg - En analys av 

samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem, er brukt som grunnlag for 

grupperingen. www.vardanalys.se  

http://www.vardanalys.se/
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Undersøkelsen viser at fastlegetjenesten har kommet noe lenger enn andre deler av 

kommunal helse- og omsorgstjeneste i å tilby digitale innbyggertjenester. Det er ulike 

leverandører som tilbyr dette for fastlegene, men det er opp til hver enkelt 

fastlege/fastlegekontor hvorvidt de benytter denne type løsninger. Løsningene tilbyr mye av 

den samme funksjonaliteten for innbygger: timebestilling, reseptfornyelse/bestilling, e-

helsekonsultasjon og enkel meldingsutveksling med legekontoret. Ingen av løsningene tilbyr 

pasienten innsyn i egne helseopplysninger eller kontroll over det som er registrert. 

Digihelse er et pågående e-helseprosjekt for brukere av hjemmebaserte tjenester der de kan 

kontakte helsetjenestene i sin kommune via helsenorge.no. De kan sende og motta 

meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk. Dette er en pågående utprøving i 

enkelte kommuner. 

Difi sin innbyggerundersøkelse fra 2017 er oppsummert i Figur 7. I undersøkelsen fikk 

fastlegene 71 av 100 mulige poeng i kategorien muligheter til å utføre oppgaver på nett (50). 

I Commonwealth Fund-undersøkelsen5 i 2016 skårer fastlegene i Norge dårligere enn 

gjennomsnittet, sammenlignet med de elleve landene som deltok på områdene 

kommunikasjon, brukermedvirkning og konsultasjonstid. Dette handler om å ha nok tid til 

pasienten, gi gode forklaringer og involvere pasienten i beslutningene. De skårer også lavere 

enn gjennomsnittet på informasjonsutveksling og koordinering mellom tjenester (51). 

Figur 7 Oppsummering av resultater for kommunal helse- og omsorgstjeneste fra Difis 

innbyggerundersøkelse 2017 (50).  

Poengene er definert etter følgende skala: 0-50: misfornøyd til nøytral, 51-70: delvis fornøyd, 

71-80: fornøyd og 81-100: svært fornøyd. 

 

Kreftforeningen gjennomfører årlig en omverdensanalyse på et landsrepresentativt 

befolkningsutvalg, i 2017 på 1012 innbyggere. Resultatene er oppsummert i Figur 8. 

Undersøkelsen viser blant annet at hele 83 prosent ønsker å dele egne helseopplysninger på 

                                                
5 CMWF en stiftelse i USA som årlig gjennomfører helsesystemundersøkelser i en rekke land, for deretter å 

sammenligne landene.  
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tvers av tjenester så lenge det fører til at de får best mulig behandling. Samtidig ønsker de å 

kunne ha oversikt over hvem som har lest deres journal og de mener at digitale løsninger vil 

gi dem en bedre oversikt over egen helsebehandling. 

 

3.4 Informasjonssikkerhet og personvern 

Personvern og informasjonssikkerhet er tydelig satt på agendaen i 2018 med ikrafttredelsen 

av EU-forordningen om personvern (GDPR). Betydningen av at personvern bygges inn i 

systemer og at den enkelte får kontroll over egen informasjon er aspekter som ligger til grunn 

for det nye regelverket, og styrking av rettighetssiden fremheves; retten til å bestemme om 

informasjon skal behandles, påvirkning med hensyn til retting og sletting, rett til informasjon 

om behandling av personopplysninger, m.m. Vi finner igjen påvirkningen i 

Digitaliseringsrundskrivet som sammenstiller pålegg og anbefalinger om digitalisering i 

offentlig sektor (52). Én av elleve viktige føringer er "Bygg inn personvern, følg opp GDPR".  

I dag er helseopplysninger spredt i ulike IKT-systemer i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, og det er foreløpig ikke utviklet digitale tjenester som støtter innbygger i 

ivaretakelse av sine personvernrettigheter for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Det betyr at det er utfordrende for innbygger å ha kontroll over egne opplysninger, og det vil 

eksempelvis være tungvint å skaffe seg helhetlig innsyn i hva som er registrert.  

Det er lite tilgjengelig dokumentasjon på samlet status for informasjonssikkerhet i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. Som bakteppe og illustrasjon på dagens situasjon kan det likevel 

nevnes erfaringer fra Norsk Helsenett SF: 

 "Norsk Helsenett SF har gjennom sin CERT-virksomhet utførte IKT-penetrasjonstester i 2017 – 2018 mot 

kommuner med til sammen mer enn 1 million innbyggere. Testene utført mot store kommuner og 

interkommunale samarbeid har avdekket alvorlige sikkerhetshull og indikerer at det er et betydelig 

forbedringspotensial av kommunenes informasjonssikkerhet. " Norsk Helsenett SF  

Figur 8 Resultater fra Kreftforeningens omverdensanalyse i 2017 
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Direktoratet for e-helse har ikke grunn til å tro at mindre kommuner eller selvstendig 

næringsdrivende avtaleparter med mer begrensede ressurser har færre mangler innen 

informasjonssikkerhet. 

3.4.1 Deling av informasjon og tilgangsstyring 

I helse- og omsorgssektoren er hvert legekontor, kommunal virksomhet, m.m. dataansvarlig 

for behandling av helseopplysninger i virksomhetens journalsystemer. Dette innebærer 

ansvar for informasjonssikkerhet i journalsystemene, herunder å sikre at helseopplysninger 

ikke tilflyter uvedkommende innenfor eller utenfor virksomheten, endres utilsiktet, og at de er 

tilgjengelig for helsepersonell ved ytelse av helsehjelp.  

3.4.1.1 Tilgangsstyring i journalsystemene 

For å ivareta informasjonssikkerhet må den enkelte virksomhet etablere et system for 

tilgangsstyring. I dette inngår også å ivareta innbyggeres rett til å sperre egne 

pasientopplysninger. Dagens journalsystemer har ikke funksjonalitet for å gjøre dette på en 

effektiv måte for innbyggerne. Sentrale hjelpemidler for å sikre tilgangsstyring er registrering 

av oppslag (logg) i behandlingsrettede helseregistre og oppfølging av logg.  

Tilsynssaker og undersøkelser viser at det over mange år, spesielt i større virksomheter i 

spesialisthelsetjenesten, har vært mangler ved tilgangsstyringen. Det finnes begrenset 

dokumentasjon knyttet til tilgangsstyringen i virksomheter i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, men det er liten grunn til å tro at IKT-kompetansen er høyere og at 

systemene for tilgangsstyring er bedre her. Dermed kan tilsynssakene som er omtalt fra 

spesialisthelsetjenesten ha overføringsverdi til kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

Datatilsynet oppsummerer i sin årsrapport fra 2014 at sektoren er blitt bedre, men at det 

fortsatt er alvorlige brudd på bestemmelsene om tilgangsstyring og konfidensialitetssikring i 

pasientjournaler. For årsmeldingen 2016 trekker Datatilsynet frem at det er store utfordringer 

knyttet til bl.a. konfidensialitetssikring og logganalyse, som også er relevant for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. Ettersom eksisterende journalsystemer er utviklet for en annen 

og mer begrenset type bruk, byr dette på teknologiske utfordringer. Vern mot snoking i helse- 

og omsorgssektoren handler om god tilgangsstyring, bruk av logger og holdninger hos de 

ansatte.  Arbeid er nødvendig innenfor alle disse områdene. Datatilsynet mener at dagens 

regime for logganalyse, med stikkprøver og mistankebasert gjennomgang av logg, ikke er 

god nok, og at området krever videre oppfølging. 

3.4.1.2 Deling av informasjon 

Journalløsningene som brukes i kommunal helse- og omsorgstjeneste har utfordringer med å 

ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved utveksling av informasjon innenfor trygge 

rammer. Dette henger sammen med funksjonelle utfordringer beskrevet i delkapittel 3.1.1 og 

3.1.2, og begrenser muligheten til å forbedre informasjonsdeling internt i virksomheten, 

mellom virksomheter og mellom tjenesten og innbyggerne, uten å samtidig betydelig øke 

risikoen for brudd på personvernrettigheter og krav til informasjonssikkerhet. Utfordringene er 

også knyttet til deling av informasjon fra medisinsk-teknisk utstyr. Direktoratet for e-helse 

beskriver i rapporten Utviklingstrekk 2018 (53) utfordringer knyttet til manglende evne til å 

behandle helse- og personopplysninger i tråd med lovverket (compliance), som truer 

innbyggers personvern. 
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3.4.2 Helsedata som etterretningsmål 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nevner i sine trusselvurderinger for 2018 (54) at 

virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og 

utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte 

etterretningsmål. Dette innebærer at den sentrale helseforvaltningen og virksomheter som 

kan falle inn under begrepet kritisk infrastruktur innenfor helse- og omsorgssektoren, 

omfattes av trusselvurderingen. Hackerangrepet mot Helse Sør-Øst i januar 2018 peker på 

at sykehussektoren allerede er under angrep med sikte på tilgang til systemer og de dataene 

som ligger i systemene. Etter denne hendelsen gikk PST ut med en pressemelding hvor de 

opplyser at de mistenker at noen til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger, 

herunder informasjon om helseberedskap, som kan skade grunnleggende nasjonale 

interesser som gjelder samfunnets infrastruktur (55). Denne hendelsen er en av flere som 

innebærer økt fokus på viktigheten av personvern, herunder beskyttelse av data og 

informasjon. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) påpeker at etterretningsoperasjoner er en 

fremtredende trussel: Nettverksoperasjoner rettes mot norske virksomheter og systemer som 

ikke selv forvalter tradisjonelt skjermingsverdig informasjon (56). Den totale digitale 

angrepsflaten øker. Hvis virksomheten i utgangspunktet er godt sikret, kan den likevel bli 

eksponert av svakt sikrede virksomheter den er sammenknyttet med over nett. Risikoen øker 

fordi sårbarhetene blir flere og vanskeligere å kontrollere. Teknologiutviklingen skaper 

sårbarheter. Stadig flere enheter, prosesser og tjenester kobles sammen og til internett. Økt 

oppmerksomhet rundt informasjonssikkerhet både hos virksomheter og leverandører 

internasjonalt vil kunne bidra til at sikkerhetsutfordringer blir raskere løst i fremtiden, samtidig 

må vi være forberedt på at det stadig vil komme nye trusler. 

3.4.3 Informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av private 

leverandører 

Datatilsynets behandling av tjenesteutsettingsprosjektet for drift av IKT-infrastruktur i Helse 

Sør-Øst RHF til utenlandsk driftsoperatør, der personell fra Bulgaria potensielt kunne få 

tilgang til helseopplysninger, viser nødvendigheten av at personvern og informasjons-

sikkerhet blir tydelig adressert av ledelsen. Helseforetakene fikk gebyr for å ikke ha oppfylt 

pliktene til sikkerhetsledelse, risikovurderinger og tilgangsstyring i forbindelse med 

tjenesteutsetting av IKT-drift til utlandet.  

Direktoratet for e-helse har utarbeidet en rapport som beskriver informasjonssikkerhet ved 

bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten (57). Rapporten ble utarbeidet 

delvis på bakgrunn av Helse Sør-Øst sitt vedtak om tjenesteutsetting av IKT-drift til 

utenlandsk driftsoperatør. Arbeidet i Helse Sør-Øst ble i 2017 utsatt grunnet spørsmål om 

personvern og informasjonssikkerhet. Helse- og omsorgssektoren ønsker at 

sikkerhetsutfordringen løses i fellesskap, i tråd med EU/EØS-krav og beste standard 

internasjonalt. Rapporten gir forslag til kriterier og rutiner som kan danne grunnlag for det 

videre arbeidet med informasjonssikkerhet og bruk av private leverandører. Sentralt står 

ivaretakelsen av både konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
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3.5 Oppsummering av dagens situasjon for IKT i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Oppsummeringen gir en oversikt over utfordringer med dagens journalsystemer, 

samhandling innad i helse- og omsorgssektoren, samhandling med innbygger og en 

oppsummering på dagens situasjon for informasjonssikkerhet og personvern. 

Utfordringer med journalsystemer i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

1. Dagens journalsystemer mangler funksjonalitet på flere helsefaglige områder og er i 

stor grad basert på ustrukturerte data i form av fritekst eller som skannede kopier av 

papirdokumenter. 

2. Fragmenterte systemer medfører at helsepersonell må føre informasjon dobbelt, 

dette gjør det tidkrevende og vanskelig å få samlet oversikt over innbyggers 

informasjon. 

3. Dagens journalsystemer understøtter ikke helsepersonells arbeidsprosesser og 

arbeidsflyt og gir svak støtte for anvendelse av beste praksis og helhetlige 

pasientforløp. 

4. Dagens journalsystemer støtter i liten grad integrering av informasjon fra for 

eksempel medisinsk-teknisk utstyr eller velferdsteknologi og gir ingen støtte for å 

sammenstille og overføre journalverdig informasjon til journalsystemet. 

5. Journalsystemene i kommunal helse- og omsorgstjeneste gir liten mulighet for å 

utnytte data til styring, kvalitetsforbedring og forskning, inkludert styring, planlegging, 

gjennomføring og evaluering av egne tjenester.  

6. Systemene støtter i begrenset grad digitaliserte søknadsprosesser og gir ikke en 

samlet og god oversikt over hvilke tjenester en innbygger er tildelt.  

Utfordringer med samhandling i helse- og omsorgssektoren 

7. Ingen virksomheter i dagens helse- og omsorgstjeneste har en fullstendig oversikt 

over innbyggerens behov, planer og historikk, da journalsystemene stort sett er 

begrenset til én enkelt virksomhet. Det er begrensede muligheter for samhandling 

internt i og mellom ulike virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.  

8. Journal- og samhandlingsløsningene som er tilgjengelig dekker kun delvis behovet 

for samhandling mellom aktører. Utvalgte aktører, herunder legevakt og fastlege, har 

behov for å samhandle flere ganger i uken, men dagens journal- og 

samhandlingsløsninger dekker behovet i begrenset grad.   

9. De begrensede mulighetene for samhandling medfører at innbygger ofte selv må 

være bærer av informasjon som er kritisk for deres egen behandling. Innbygger må 

selv formidle denne til nye kontakter i helsetjenesten. 

10. Funksjonaliteten i dagens journal- og samhandlingsløsninger støtter ikke 

koordinering av arbeid i team og felles planlegging, sammenligning av opplysninger 
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og rådata, løpende oppslag i informasjon, samt gjenbruk av informasjon. Det er 

ingen funksjonalitet for å dele og endre opplysninger i sanntid. 

Dagens situasjon for samhandling med innbygger 

11. Det finnes et begrenset antall løsninger som innbygger kan bruke i kommunikasjon 

med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilgangen til disse varierer 

mellom den enkelte kommune og virksomhet. 

12. Den viktigste kilden til digitale innbyggertjenester er kommunenes internettsider og 

hjemmesidene til fastlegene, hvor fastlegetjenesten har kommet lenger enn andre 

deler av kommunal helse- og omsorgstjeneste i å tilby digitale innbyggertjenester. 

Det er ingen utbredelse av digitale innbyggertjenester hos eksempelvis helsestasjon 

og sykehjem, og lav utbredelse av enkle innbyggertjenester som avbestilling av 

avtaler og sending av meldinger med hjemmetjenesten. 

13. Kvaliteten og omfanget av tilgjengelig informasjon varierer og ingen aktører tilbyr 

digitale løsninger som gir innsyn i egne helseopplysninger eller beslutningsstøtte for 

innbygger. 

Dagens situasjon for informasjonssikkerhet og personvern 

14. Kritisk infrastruktur innenfor helse- og omsorgssektoren vurderes som særskilt utsatt 

etterretningsmål av Politiets sikkerhetstjeneste. Sykehussektoren er allerede under 

angrep med sikte på tilgang til systemer og de dataene som ligger i systemene og 

dette har bidratt til økt fokuset på viktigheten av personvern og 

informasjonssikkerhet. 

15. Tilsynssaker og undersøkelser kan vise til at det er manglende tilgangsstyring i 

journalsystemene i spesialisthelsetjenesten og at situasjonen trolig er den samme i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. Datatilsynet kan rapporterer om at det i 2016 

fremdeles var store utfordringer knyttet til konfidensialitetssikring og logganalyse, 

som også er relevant for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

16. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har utfordringer med å ivareta 

personvern og informasjonssikkerhet ved utveksling av informasjon grunnet 

funksjonelle utfordringer i journalsystemene. Dette begrenser muligheten til å 

forbedre informasjonsdeling internt i virksomheten, mellom virksomheter og mellom 

tjenesten og innbyggerne, uten å samtidig betydelig øke risikoen for brudd på 

personvernrettigheter og krav til informasjonssikkerhet. 
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4 Konsekvens av dagens situasjon 

Utfordringsbildet knyttet til journalløsninger, som er beskrevet i kapittel 3 går utover både 

kvaliteten i tjenestetilbudet og effektiviteten i tjenestene som ytes til innbygger. Ettersom 

nødvendig informasjon ikke er lett tilgjengelig for helsepersonell, og behandlere ikke får 

støtte i behandlingsvalg, oppstår det feil, svikt og skader i tjenesten, som kunne vært 

unngått. Dagens situasjon går derfor ut over pasientsikkerheten. I tillegg fører dagens 

situasjon til mangelfull involvering av innbygger, manglende sammenheng i pasientforløp, 

ineffektiv ressursutnyttelse, og gir utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og 

personvern. Videre forekommer det en rekke brudd på gjeldende regelverk. I dette kapittelet 

gis en nærmere beskrivelse av de mest alvorlige konsekvensene som følger av dagens 

situasjon mht. journalløsninger. 

4.1 Redusert pasientsikkerhet  

Med redusert pasientsikkerhet menes det at det oppstår negative konsekvenser for 

innbygger i forbindelse med helsehjelpen, som kunne vært unngått. Dette kan være feil, svikt 

og skader. Pasient- og brukerombudet6 mottar årlig flere henvendelser vedrørende 

behandling i helsetjenesten, og over 50 prosent av henvendelsene dreier seg om misnøye 

knyttet til selve behandlingen og utførelsen av tjenesten de mottar. 30 prosent av 

henvendelsene knyttes til rettigheter, som oftest mistanke om brudd på pasient- og 

brukerrettigheter. I alt 13 prosent omhandler svikt i systemer som er laget for å ivareta 

pasientsikkerhet og flyt i pasientbehandling. I nesten alle henvendelser finner ombudene 

elementer av mangelfull eller dårlig informasjon (51). 

4.1.1 Fordeling av skader gitt medhold av Norsk 

pasientskadeerstatning 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de 

har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Hvert år mottar NPE omkring 1 745 

saker knyttet til primærhelsetjenesten, av disse får 25 prosent av sakene medhold (58). 

Erstatningsutbetalingene beløper seg til mellom 110 og 160 millioner kroner per år avhengig 

av antall saker og alvorlighetsgrad (59). En gjennomgang av alle mottatte saker viser at de 

fleste sakene omhandler fastlegetjenesten. Av saker med medhold er nærmere 90 prosent 

av sakene begrunnet med svikt i diagnostikk eller svikt i behandling. Årsaken til svikt i 

diagnostikk er knyttet til ikke rekvirerte prøver og undersøkelser, mangelfull oppfølging av 

funn og manglende henvisninger, feiltolkninger av prøver og symptomer, forlagte prøver og 

kommunikasjonssvikt. Svikt i behandling er knyttet til feilmedisinering, mangelfull behandling 

og feil teknikk eller metode i behandlingen. (60) 

Antall saker som får medhold fra NPE viser relativt lave tall for skader forårsaket av 

behandlingssvikt i helsetjenesten. En årsak til dette er at kravene for å få erstatning er 

sammensatt av flere faktorer (61). Det antas derfor at skader med lavere alvorlighetsgrad 

                                                
6 Pasient- og brukerombudenes skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og 

rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. 
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ikke registreres hos NPE og at tallet for skader forårsaket av behandlingssvikt i tjenesten er 

høyere. Meldeordningen viser for eksempel at det i 2016 var 1 765 uønskede hendelser (18 

prosent av alle klassifiserte hendelser) assosiert med betydelig personskade eller død i 

spesialisthelsetjenesten. 60 026 døgnopphold resulterte i forlenget sykehusopphold eller 

alvorligere konsekvenser som følge av uønskede hendelser og feil oppstått under behandling 

i spesialisthelsetjenesten (62) (63). Det mangler gode tallgrunnlag for å anslå antall 

uønskede hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste, men i møter med kommunal 

helse- og omsorgstjeneste peker helsepersonell på at noen uønskede hendelser registreres, 

men at det i tillegg er store mørketall. Hver enkelt kommune registrerer uønskede hendelser 

både i avviks- og i journalsystem, med det resultat at det blir vanskelig å få en god oversikt. 

4.1.2 Uønskede hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Det er vanskelig å anslå med sikkerhet hvor mange av de uønskede hendelsene som kan 

relateres til mangler ved dagens journalløsninger. For kommunal helse- og omsorgstjeneste 

er det ikke samme melderutiner som hos spesialisthelsetjenesten. En rekke kilder kan 

imidlertid bidra til å tegne et bilde av omfanget av uønskede hendelser. 

4.1.2.1 Kreftforeningens omverdensanalyse 

I Kreftforeningens omverdensanalyse fra 2017 svarer 40 prosent av hele utvalget at de har 

opplevd at helsepersonell ikke har hatt relevant informasjon om dem. 33 prosent oppgir at de 

har opplevd at helsepersonell har feil helseopplysninger, eller at helseopplysningene de har 

ikke er oppdaterte. Denne prosentandelen øker når tilsvarende spørsmål stilles til gruppen 

som har hatt kreft. Der svarer 50 prosent at de har opplevd at helsepersonell har sittet på feil 

eller ikke relevant helseinformasjon. Samme svarprosent sier at de selv har måttet ta ansvar 

for at informasjon om egen behandling bringes fra en behandler til en annen. Dette går 

utover pasientsikkerheten. 

4.1.2.2 Legemiddelmeldingen 

Rapporter fra Helsetilsynet peker på at legemiddelhåndtering i kommunale helse- og 

omsorgstjenestene ikke er god nok. Legemiddelmeldingen, Meld. St. 28 (2014-2015), 

fastslår at en hovedutfordring er at dagens systemer ikke gir helsepersonell og innbygger 

god nok oversikt over hvilke legemidler pasienten faktisk bruker. Tall fra avvikssystemet til en 

samarbeidskommune viser at avvik i legemidler utgjør 72 prosent av alle avvik. I en 

undersøkelse ved Ålesund sykehus ble det avdekket at hele to tredjedeler av pasientene ved 

innleggelse hadde uoverensstemmelser mellom dokumenterte og faktisk bruk av legemidler 

(64). Feil bruk av legemidler er en av de vanligste årsakene til pasientskader og innebærer 

en vesentlig risiko for innbyggers liv og helse (65).  

Senter for omsorgsforskning har publisert en oppsummering av kunnskap om 

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet (66). En hovedutfordring er svikt i dokumentasjon, 

informasjonsutveksling og samhandling. Manglende samsvar mellom legemiddellister er 

rapportert, og andelen pasienter dette omfatter varierer fra om lag 60 til 90 prosent. 

Konsekvensen kan bli at pasientene får feil legemiddel eller legemiddeldose. I tillegg kan det 

også medføre at uheldige legemiddelkombinasjoner ikke avdekkes, eller at justeringer og 

forskrivninger gjøres på feil grunnlag. Dokumentasjon og informasjonsutveksling knyttet til 

legemiddelbruk synes å være særlig krevende når pasienter skifter omsorgsnivå.  

Til tross for at de fleste virksomheter har tatt i bruk elektroniske meldinger, kommuniseres 

det fortsatt en del på telefon i og mellom virksomheter og innbyggere. Denne typen dialog 
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dokumenteres sjelden i journalsystemet, og medfører brudd på regelverk for journalføring, 

beskrevet ytterligere i Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk.  

Manglende dokumentasjon øker faren for at viktig informasjon ikke når frem til helsepersonell 

som trenger informasjonen for å gi pasientene den helsehjelpen de skal ha. Mangelfull 

overføring av informasjon fra sykehus til kommune kan hindre at pasienten får forsvarlig 

helsehjelp, da kommunen enten ikke får beskjed om at pasienten er utskrevet eller at 

behandlingstilbudet ikke er klart (67).  

4.1.2.3 Pasientsikkerhetsprogrammet 

Forebygging av feilbehandling og pasientskader handler om å unngå uønskede 

kvalitetsbrister som kan lede til pasientskader. Arbeidet med systematisk måling av 

pasientsikkerhet er relativt nytt i Norge. De målingene som eksisterer er fortsatt forholdsvis 

ufullstendige og dekker kun deler av tjenesten. Eksempelvis har pasientsikkerhets-

programmet "I trygge hender 24/7" gjort målinger av pasientsikkerhet og skader i sykehus 

siden 2010. Ved 14 prosent av sykehusoppholdene ble det estimert minst én pasientskade 

på tvers av alvorlighetsgrad og ved 9,5 prosent av sykehusoppholdene ble det funnet minst 

én pasientskade av høyere alvorlighetsgrad. Det finnes ikke tilsvarende tallgrunnlag for 

kommunehelsetjenesten, men det er liten grunn til å tro at situasjonen er annerledes i denne 

delen av sektoren (68). 

 

4.1.2.4 Innspill fra arbeidsmøter og intervjuer 

I arbeidsmøter og i intervjuer med helsepersonell fremkommer det at mangelfull tilgang på 

nødvendig informasjon i journalløsningene oppleves som en risiko for pasientsikkerheten. En 

mulig årsak kan være at helsepersonell må dokumentere samme informasjon flere ganger. 

Slik dobbelføring kan øke risikoen for feil, ved at endringer hos pasienten dokumenteres et 

sted, men ikke et annet (10). Dette øker risikoen for at viktige opplysninger om 

observasjoner, oppfølgingspunkter, prøveresultater etc. kan bli oversett, og kan resultere i 

redusert behandlingskvalitet. Helsepersonell og ledere gir tilbakemelding på at det er 

krevende å jobbe med kvalitetshevende tiltak. De mangler en god og samlet oversikt over 

avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager og brukererfaringer. De håndterer 

flere ulike systemer og manuelle rutiner, og dette oppleves som tungvint. I tillegg mener de at 

de ikke kan stole på at dataene stemmer. Dette understøttes av HelseOmsorg21-strategien, 

som peker på at dagens kunnskapsgrunnlag om kommunale tjenester ikke er godt nok 

ivaretatt (69). Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet (2014-2015) (24) fremhever også 

dette, og peker i tillegg på at en viktig forutsetning for å sikre kvalitet i praksis er tilgang på 

nødvendige pasientopplysninger, registerdata og klinisk informasjon. Mangelen på systemer 

som tilrettelegger for tilgang på informasjon på en god måte påvirker tjenestenes mulighet til 

å styre ut fra kvalitet, og personellets mulighet til å gi best mulig pasientbehandling. 

4.1.2.5 Helsetilsynets rapporter 

Tilsyn har vist at virksomheter har for lite systematisk arbeid med å sikre at medarbeidere 

har nødvendig fagkunnskap om virksomhetens arbeidsmåter og rutiner, samt for lite 

systematisk arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid. Slikt arbeid skjer normalt gjennom 

 "Vi mangler grunnleggende informasjon og gjør unødvendige feil. Behandlingsvalg 

blir som å kaste terning eller som å kjøre bil i tåken om du vil." Lege på legevakt 
 

"Det skjer en del fall. Ofte fordi man ikke vet at de har dårlig syn eller dårlig 

balanse." Geriatrisk sykepleier 
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innhenting og vurdering av informasjon om risiko, sårbarhet og uønskede hendelser, og 

andre mangler (70) (71).  

 
  

"Jeg vet at folk glemmer å gi medisin. Det skjer meg og. Pasienter kan besvime på 

kvelden fordi de ikke har fått det de skulle ha hatt." Sykepleier på korttidsavdeling 
 

 

Det er utfordrende for virksomhetene i kommunal helse- og omsorgstjeneste å identifisere og 

gjennomføre tiltak for å bedre pasientsikkerheten og øke effektiviteten i helsetjenesten. Mye 

av årsaken til dette ligger i mangel på informasjon og dårlig funksjonalitet i dagens 

journalløsninger, som gir utfordringer knyttet til å innhente tilstrekkelig informasjon og 

kunnskap for å planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak. Tilsynene viser at det i flere 

kommuner forekommer brudd og avvik på lover, regelverk og på forskrift om ledelse og 

kvalitetsarbeid i helse og omsorgstjenesten: 

Eksempelvis har tilsynsrapporter påvist at kommuner og bydeler i Norge blant annet ikke har 

sikret at det gjennom styringssystemet ble gjort risikovurdering av behovet for å planlegge 

egne tiltak ved forverringer og kriser (72), og at forsvarlig journalføring av vurderinger i 

legemiddelbehandlingen ikke ble gjennomført, som gjelder både når god praksis fravikes og 

for observasjoner av virkninger og bivirkninger (73). Tilsynsrapportene viser også til at en 

bydel ikke hadde sikret at samtykkekompetanse for legemidler ble vurdert for pasienter ved 

sykehjem, som har betydning for om pasienters og pårørendes rettigheter blir ivaretatt (73).  

Eksemplene viser noen av kommunenes utfordringer knyttet til kvalitetsarbeid. Dagens 

journalløsninger gir ikke en god og samlet oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, 

evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk og annen informasjon som sier noe om 

hvorvidt virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen. Mangel på en god oversikt 

over nevnte faktorer, samt en oversikt over hvilke områder det er risiko for svikt innenfor og 

hvor virksomhetsleder bør iverksette tiltak kan gå ut over pasientsikkerheten. Dersom 

ledelsen skal kunne fatte informerte beslutninger, for eksempel knyttet til kvalitetshevende 

tiltak, størrelse på og ressursfordeling mellom enheter og avdelinger, trenger virksomheten 

god tilgang på informasjon. Informasjonen kan være statistikker om bl.a. forventet 

befolkningsvekst, trender, sykdomsutbredelse og hjelpebehov. Dagens journalløsninger 

bidrar i liten grad til å bygge opp slike statistikker. 

4.1.2.6 Internasjonale studier 

For å få et mer nyansert bilde av problemet kan man gå til internasjonale undersøkelser. En 

undersøkelse fra Nord-Amerika i 2011 viste til at det oppstår uheldige hendelser (74) eller 

skader i 1-2 prosent av konsultasjonene i primærhelsetjenesten (75). Med totalt 14 millioner 

fastlegekonsultasjoner i Norge hvert år kan dette bety at 280 000 konsultasjoner resulterer i 

uheldige hendelser hos pasienten. Undersøkelsen viser blant annet til kommunikasjon, 

manglende rapporteringssystemer, lite hensiktsmessige prosesser knyttet til legemidler som 

noen av de viktigste årsakene til at feil oppstår.  

4.1.2.7 Oppsummering 

Datagrunnlaget som er tilgjengelig i kommunal helse- og omsorgstjeneste er ikke tilstrekkelig 

for å få en bred oversikt over uønskede hendelser i hele helsetjenesten. Data for delmengder 

av aktiviteten i helse- og omsorgstjenesten indikerer derimot et betydelig omfang av 

uønskede hendelser og pasientskader. Dagens journalløsninger understøtter ikke 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   54 

 

helsepersonell i arbeid med pasientsikkerhet og det er per i dag vanskelig å få god oversikt 

over uønskede hendelser og pasientskader i kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

4.2 Lite helhetlige pasientforløp og tjenestetilbud, og 

manglende involvering av innbygger 

Innbyggere møter i dag en fragmentert og lite koordinert helse- og omsorgstjeneste. For å få 

tilgang til egne helseopplysninger må innbygger selv kontakte hver enkelt virksomhet som 

har utført behandling. Videre må innbygger ofte selv være bærer av egen informasjon, 

ettersom nødvendige opplysninger i journalsystemene i begrenset grad kan deles på tvers av 

virksomheter og tjenester. Forskning viser at pasienter glemmer mellom 40 - 80 prosent av 

informasjonen de får, og at nesten halvparten av det de husker er feil. Glemt informasjon, 

misforståelser og uavklarte spørsmål kan skape unødvendig bekymring og i verste fall få 

alvorlige konsekvenser for pasientene (76). Innbyggers forventninger til helse- og 

omsorgstjenesten varierer, men noen av innbyggergruppene beskrevet i delkapittel 3.3 

forventer det samme av helse- og omsorgstjenesten som av andre tjenesteytere i både 

offentlig og private sektor. At helhetlige helsetjenester ikke tilbys, eller at helsetjenestene 

tilbys delvis og fragmentert, fører til redusert tillit til helse- og omsorgstjenesten i sin helhet.  

4.2.1 Lite helhetlige pasientforløp og tjenestetilbud 

I delkapittel 3.2.1.1 er det beskrevet pasienthistorier som illustrer utfordringer i dagens 

samhandling. Utfordringene er spesielt aktuelle for pasienter med sammensatte behov og 

som er i kontakt med flere helse- og omsorgstjenester eller andre kommunale tjenester 

samtidig. 

Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (77) beskrev at pasientens behov 

for koordinerte tjenester ikke ble besvart godt nok. Disse utfordringene blir i det store og hele 

bekreftet i Stortingsmelding 15 (2017–2018) Leve hele livet (78), hvor det pekes på at eldre 

ikke får ivaretatt sine grunnleggende behov for helsehjelp eller bistand til å forebygge 

sykdom og funksjonssvikt. Videre opplever mange eldre og deres pårørende at tjenestene er 

oppstykket og mangler kontinuitet. Videre beskrives det utfordringer knyttet til:  

• Manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging  

• Dårlig oversikt over sammensatte behov og problemer  

• For liten grad av personsentrert tilnærming  

• For lite avlastning og støtte til pårørende  

• For mange brudd og krevende overganger mellom tjenestetilbud i kommunene  

Disse utfordringene stemmer med innspill Direktoratet for e-helse har fått i intervjuer og 

arbeidsgruppemøter i 2018. Innspillene gjelder i stor grad også andre pasientgrupper, 

spesielt innbyggere med store sammensatte behov. Innbyggerne på sin side refererer til 

møter med helsetjenesten hvor de må å gjenfortelle egen helsehistorikk, og det blir åpenbart 

at helsepersonell mangler viktig informasjon om dem. På sykehjem nevnes det fra pårørende 

at kommunikasjonen fra tjenesten ikke er god nok og at beskjeder fra pårørende glemmes 

eller ikke blir videreformidlet. I tillegg savner pårørende løpende informasjon om deres 

nærstående i det daglige, herunder informasjon om helsetilstand og endringer i denne, 

legebesøk, etc. (79). Pårørende oppfatter også at samhandling med øvrige kommunale 

tjenester er for dårlig. Dette gir manglende helhet i pasientforløp og tjenestetilbud.  
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I tillegg til faren lite helhetlige tjenester medfører for pasientsikkerheten beskrevet i 

delkapittel 4.1 over, og utfordringene det gir knyttet til effektivitet beskrevet i delkapittel 4.3 

nedenfor, kan manglende helhet i pasientforløp og tjenestetilbud medføre utrygghet og 

bekymringer for pasientene, brukerne og deres pårørende. Lite helhetlige tjenester rammer 

særlig dem med størst behov. Gjennom dybdeintervjuer fra brukerundersøkelser utført av 

Oslo Kommune kommer det fram at innbyggerne ønsker å være deltakende i planleggingen 

av tjenester de skal motta. Eksempelvis får ca. 1/3 av brukerne ikke beskjed når 

helsepersonell blir forsinket. Av innbyggerne oppleves manglende overholdelse av avtaler 

som mangel på respekt for innbyggernes integritet. I tillegg går mangel på denne typen 

informasjon utover innbyggers evne til å planlegge egen hverdag (80). 

4.2.2 Manglende involvering av innbygger 

Per i dag er det ingen elektroniske tjenester som støtter innbyggernes behov for å være 

informert og få tilpasset informasjon om egen helsesituasjon (81). Innbyggerne har 

begrenset tilgang til beslutningsverktøy som tilrettelegger for egen mestring gjennom å tilby 

tilpasset, relevant informasjon. Det er også begrenset tilgang til verktøy som støtter 

involvering av pårørende, og støtter oppfølging av kroniske tilstander. I tillegg er det 

krevende for innbygger å holde oversikt over de ulike digitale løsningene som benyttes av 

ulike virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og hvilken informasjon som ligger hvor. 

Innbyggere bruker unødvendig mye tid på å registrere, oppdatere og sørge for utveksling av 

informasjon mellom kommunale tjenester og virksomheter, for å kompensere for manglende 

informasjonsutveksling og koordinering. Gjennom intervjuer med representanter fra pasient- 

og brukerforeninger har det kommet fram eksempler på ineffektiv tidsbruk. Funnene fra 

intervjuene støttes av beskrivelser gitt i samtaler med helsepersonell. Situasjonen reduserer 

tilliten innbygger har til at helsepersonell har nødvendige opplysninger og informasjon for å 

kunne vurdere helsetilstanden, og iverksette riktige tiltak for å yte best mulig helsehjelp. 

Manglende involvering av innbyggere, pasienter og pårørende medfører også at potensialet 

som denne gruppen representerer ikke benyttes. 

Innbyggere uttrykker også at det er både tidkrevende og frustrerende å innhente 

helseopplysninger, planer og informasjon om status i pågående saker (81). Innbyggere 

bruker mye tid på å lese seg opp på og orientere seg i den informasjonen som foreligger. 

Pårørende informerer om at det går med mye tid til å gi samme informasjon til flere aktører. 

Pårørende beskriver også at det medgår mye tid på å samle aktuell informasjon, få en 

oversikt over hva som er siste oppdaterte informasjon og hvilke planer som foreligger 

fremover. 

4.3 Ineffektiv ressursutnyttelse  

Med ineffektiv ressursutnyttelse menes det at kapasitet og ressurser ikke utnyttes på en slik 

måte at innbygger og samfunn får mest mulig nytte av tjenestene. Dagens situasjon fører til 

unødvendig tidsbruk, unødvendig ressursbruk knyttet til å behandle feil, svikt og skader som 

oppstår i tjenesten, og gjennomføring av unødvendige pasientundersøkelser.  

4.3.1 Tidsbruk 

Ustrukturert fritekst er den vanligste metoden for dokumentasjon i helse- og 

omsorgssektoren. Dette gjør det vanskelig å få oversikt over pasientens behov, planer og gitt 

helsehjelp. Helsepersonell bruker mye tid på å dokumentere informasjon ustrukturert, 
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utarbeide og motta henvisninger og epikriser manuelt, klippe og lime mellom 

samhandlingsløsninger, overvåke meldinger manuelt og fylle ut og sende inn informasjon til 

ulike nasjonale kvalitetsregistre manuelt (82) (83) (84).   

I en undersøkelse fra 2015 om sykepleieres egenrapporterte erfaringer med bruk av IKT og 

elektronisk pasientjournal (11) ble det rapportert at sykepleiere hindres i jobben på grunn av 

problemer med journalløsningene. Over halvparten av sykepleierne opplevde problemer med 

bruk av journalløsningene, som medførte at tid gikk med til å håndtere problemer med EPJ-

systemet i stedet for til direkte pasientbehandling. 

En studie fra 2012 som omhandler tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene viser 

at respondentene i spørreundersøkelsen bruker i gjennomsnitt 8 timer og 23 minutter per uke 

på rapporterings- og dokumentasjonsarbeid (85). Helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste bekrefter gjennom intervjuer at mye av tiden de bruker i journalsystemene 

kunne vært brukt til pasientrettet arbeid. 

Gjennom tidsbrukskartlegging Direktoratet for e-helse har gjennomført våren 2018 

fremkommer det at helsepersonell bruker mye tid på å lete etter informasjon i egne systemer 

og på å kommunisere med andre virksomheter for å innhente nødvendig informasjon. I tillegg 

bruker helsepersonell noe tid på å rapportere inn statistikk til nasjonale registre. 

Helsepersonell opplyser at de opplever mye av denne tidsbruken som unødvendig og at den 

kunne vært unngått ved økt tilgang på informasjon og bedre funksjonalitet i 

journalsystemene. 

 
"Det tar så mye tid av våre arbeidsdager å lete og samstemme informasjonen. Det å samstemme en 

legemiddelliste kan ta 2-3 timer." Sykepleier i hjemmetjenesten 

 

 
"Jeg vil nok si at i løpet av en arbeidsdag går nok 20 prosent bort til å samstemme medisinlister." 

Sykepleier i hjemmetjenesten 

 

 "Sykepleierne hos oss bruker ca. 1/3 av sin dag på dokumentasjon i journalen. Først må de logge seg inn 

med passord på maskin, passord for å komme inn på sikker sone, passord for å komme inn i 

programmet, passord for å godkjenne rapport. Du må klikke gjennom 3 prosesser for å komme inn der 

du skal dokumentere." Sykepleier på sykehjem 

 

Dårlige løsninger for elektronisk samhandling med andre virksomheter og tjenester gjør at 

helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste bruker mye tid på telefon for å 

innhente eller samstemme informasjon om innbyggere, for deretter å registrere 

informasjonen i sine journalsystemer. I intervjuer og arbeidsmøter uttrykker helsepersonell 

stor frustrasjon over situasjonen og forteller at det går med svært mye tid på å kvalitetssikre 

informasjonen de har for å verifisere at den er oppdatert og korrekt.  

Mye av synkroniseringen av planer mellom virksomheter og omsorgsnivåer må i dag gjøres 

ved hjelp av telefon og sending av papir. Dette gjør det utfordrende å få til en effektiv 

samhandling på tvers av virksomheter.  

 

"I dag bruker vi opp til 2/3 av en hel arbeidsdag på telefoner og koordinering." Sykepleier korttidsavdeling 

(KAD)  
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Det er flere kommuner som iverksetter tiltak for å effektivisere tjenestene sine på best mulig 

måte. Bærum kommune har for eksempel pilotert bruk av digitale informasjonstavler på 

legevakt, mottaksavdeling og tildelingskontor. Dette har ført til innsparinger i form av færre 

telefonsamtaler og kortere tid i telefon (86). Utfordringen med disse informasjonstavlene er at 

det fører til dobbeltregistrering av informasjon, da tavlene ikke er integrert med 

pasientjournalen (87). 

Spesialisthelsetjenesten rapporterer også at de bruker mye tid å innhente og samstemme 

informasjon fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 
"Pleiepersonell bruker nesten like mye tid på telefon og dokumentasjon som de bruker med pasienter. Vi 

har fem sykepleiere på vakt og akkurat nå sitter tre av de i telefonen med kommunen." Lege 

Spesialisthelsetjenesten 

4.3.2 Unødvendige pasientundersøkelser og annen ressursbruk  

Informasjonsmangelen bidrar til unødvendige utredninger og behandling ved at prøver tas 

flere ganger for samme pasient. 

Få norske undersøkelser har sett på omfanget av unødvendige undersøkelser, men 

internasjonalt foreligger omfattende dokumentasjon på omfanget av unødvendig duplisering 

av undersøkelser. Flere studier viser at omfanget av unødvendig duplisering ligger på rundt 

20 prosent av undersøkelsene som blir gjennomført, avhengig av undersøkelsestype og 

utredelse (88) (89).  Dagens systemlandskap bestående av mange ulike løsninger med 

begrenset grad av informasjonsdeling og manglende prosess- og beslutningstøtte taler for at 

det også i Norge er en betydelig forekomst av unødvendige prøver. I en undersøkelse fra 

2012 uttaler norske radiologer at de hyppigste årsakene til unødvendige 

røntgenundersøkelser er overdiagnostisering og mangel på kliniske opplysninger, samt 

uklare problemstillinger i henvisningene (90). Dette bekreftes av helsepersonell gjennom 

intervjuer utført av Direktoratet for e-helse. Dersom resultater fra tidligere undersøkelser ikke 

er tilgjengelig gjennomføres ofte blodprøver og radiologiske undersøkelser på nytt.  

 

"En av mine pasienter var tre ganger til røntgen for den samme undersøkelsen, bare for å være på den 

sikre siden" Fastlege 

 

I Riksrevisjonens undersøkelse av bruk av poliklinisk bildediagnostikk fra 2017 (91) viser 

analyse av registerdata at en del pasienter gjennomfører samme undersøkelse flere ganger i 

løpet av et år. Flertallet av undersøkelsene gjennomføres fordi det er nødvendig som en del 

av pasientoppfølgingen. Det er imidlertid påvist at et for stort antall undersøkelser som 

allerede er utført unødvendig gjennomføres på nytt. Dersom tidligere undersøkelser er utført 

ved et annet sykehus eller et privat røntgeninstitutt, har radiologer i liten grad tilgang til bilder 

fra disse. En del undersøkelser må også gjennomføres på nytt fordi kvaliteten på bildene 

ikke er god nok, eller fordi de utføres og beskrives på ulike måter. Dette er dårlig 

ressursutnyttelse, påfører både pasienter og det offentlige unødige tidstap og utgifter, og gir 

risiko for at befolkningen påføres unødvendig stråling. 

I delkapittel 3.1.2.2 er behovet for å bedre kvaliteten på henvisning til undersøkelse fra 

primærhelsetjenesten, særlig fra fastleger, ytterligere beskrevet. Radiologene bruker mye tid 

på å innhente ekstra informasjon når de mottar henvisninger med dårlig kvalitet. I noen 
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tilfeller settes pasienter opp på time uten at det er godt nok grunnlag i henvisningen, fordi det 

er for arbeidskrevende å kontakte henviser.  

Riksrevisjonen undersøkte også henvisningspraksis fra fastleger til spesialisthelsetjenesten 

(92). De fant store variasjoner i antall og andel henvisninger mellom kommuner og mellom 

fastleger. Verken andelen eldre, hvor sentralt beliggende kommunen var, kommunestørrelse, 

om legen var spesialist i allmennmedisin, eller om legen var fastlønnet, kunne fullt ut forklare 

forskjellene i henvisningsrater. Mange fastleger henviste jevnlig pasienter til sykehus selv om 

de ikke forventet medisinsk nytte av utredningen og den eventuelle behandlingen. Hver 

tredje sykehuslege tok jevnlig inn pasienter til utredning selv om det fremgikk av 

henvisningen at pasienten ikke burde vært henvist. Samtidig viste undersøkelsen at dårlig 

kvalitet på henvisningen førte til unødvendig ressursbruk i sykehusene. En mulig forklaring er 

manglende samarbeid mellom fastleger og sykehusleger, men det ble også avdekket at kun 

halvparten av fastlegene i undersøkelsen kjente til innholdet i henvisningsveilederen. 

 
"I dag mottar vi svært mange dårlige henvisninger. Sykehus må be om utfyllende informasjon eller ha 

forundersøkelse. I dag etterspørres denne informasjon på elektronisk brev til fastlege." Lege 

spesialisthelsetjenesten 

 

Unødvendige undersøkelser og henvisninger medfører unødig tidsbruk og ubehag for 

innbygger, samt at det medfører lengre ventetid for andre som har behov for 

undersøkelsene. Kostnadene øker som følge av unødvendig tidsbruk for helsepersonell og 

unødvendig forbruk av til dels kostbare analyser og undersøkelser.  

Omfanget av feil, svikt og skader som oppstår i tjenesten som beskrevet i delkapittel 4.1 

medfører også unødvendig bruk av ressurser til behandling og pleie. 

 Mann fikk konstatert høyt blodtrykk, men det tok fire år før han fikk behandling for dette. Han utviklet 

kransåresykdom og hjerteinfarkt. NPEs vurdering: Det er svikt i oppfølgingen at fastlegen ikke startet 

behandling av høyt blodtrykk fire år tidligere. Den manglende medisineringen har ført til påvirkning av 

åreveggene og hjerteinfarkt. (60) Eksempler på sak med feilmedisinering fra NPE der pasienten fikk medhold.  

 

Eksempelet over viser at oppstått feil fører til sykehusinnleggelse med medfølgende behov 

for behandling og oppfølging, ofte i minimum 2-3 dager avhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg 

igangsettes forebyggende behandling for å forebygge nye hjerteinfarkt. Dette kan være 

behandling med legemidler og livsstilsendringer som følges opp av helsepersonell over tid. 

Flere eksempler viser hvordan feil, svikt og skader kan føre til belastning for innbygger og 

unødvendig bruk av ressurser i helse- og omsorgssektoren. 

 Eks. 1: Kvinne (33 år) har fått varige plager i form av tungpust ved belastning på grunn av forsinket 

diagnostisering av blodpropp i lungene. NPEs vurdering: Det foreligger en mangelfull utredning av 

pasienten i en treårs periode. Også ved den første konsultasjonen hos fastlegen og ved 

legevaktskonsultasjonen etter utenlandsturen burde man ha tenkt på differensialdiagnoser. Den 

sakkyndige uttaler at forsinkelsen av blodproppdiagnosen er årsaken til de plagene pasienten har i dag. 

(93)  
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 Eks. 2: Kvinne som forut hadde vært på legevakten etter å ha falt og slått høyre side av brystet, hadde 

fått hoste og var redd for å puste pga. smerter. Legen fant krepitasjoner over begge lunger. Det ble ikke 

påvist ømhet tilsvarende brystkassen. CRP ikke målt. Hun ble behandlet med Klacid og Cosylan. Noen 

timer senere ble hun bevisstløs. Hun ble innlagt og døde 8 dager senere. Måling av CRP ville kunne ha 

endret legens diagnostiske og derved terapeutiske tankegang. En tilnærmet normal CRP ville kunne 

bringe tanken bort fra pneumoni og henimot for eksempel lungeemboli (93).  

 

Dagens journalsystemer understøtter ikke helsepersonells arbeidsprosesser og arbeidsflyt 

tilstrekkelig og gir ikke tilstrekkelig støtte for anvendelse av beste praksis. Feilene beskrevet i 

eksempel 1 og 2 over kunne trolig vært unngått med støtte i journalløsningen til 

differensialdiagnostikk og støtte til identifikasjon av pasientens selvmordsforsøk versus risiko 

ved legemiddelbehandling i eksempel 3. 

 
Eks. 3: Kvinne med depresjon fikk skrevet ut 100 tabletter Sarotex 10 mg. I journalen var det anført ni 

innleggelser pga. legemiddelintoksikasjon med inntak av potensielt dødelig dose. Fire dager senere ble 

hun innlagt med Sarotex-intoksikasjon. (93)  

 

4.4 Utfordringer knyttet til personvern og 

informasjonssikkerhet 

I helse- og omsorgssektoren er det ofte kommunen eller f.eks. privat legekontor som er 

dataansvarlig for behandling av helseopplysninger i journalsystemer. Den datasansvarlig 

plikter bl.a. å sørge for sikkerheten i behandlingen av helseopplysningene i 

journalsystemene. Relevant regelverk knyttet til krav til informasjonssikkerhet er beskrevet i 

Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk. 

Journalsystemene som brukes i kommunal helse- og omsorgstjeneste har flere utfordringer 

knyttet til tilgjengelighet og deling av helseinformasjon innenfor trygge rammer, som 

beskrevet i delkapittel 3.4. Det er helt grunnleggende hensyn, og i pasientens interesse, at 

behandlende helsepersonell faktisk har tilgang til nødvendig informasjon om den pasienten 

de behandler. 

Tilsynssaker og undersøkelser som er gjennomført i spesialisthelsetjenesten, har i perioden 

2004-2014 avdekket brudd innenfor hvordan helseforetak styrer tilgang til helseopplysninger 

i journalsystemer og etterfølgende kontroll og logging. Tilsynene har avdekket at også 

helsepersonell, som ikke er involvert i pasientens helsehjelp, har tilgang til helseopplysninger 

om pasienten. Mangler ved tilgangsstyringen kan føre til utilsiktet spredning av sensitive 

opplysninger. Mangler ved tilgangsstyringen i kombinasjon med enten mangelfull logging 

eller manglende funksjonalitet for loggkontroll, vil gjøre at det er muligheter for å gjøre 

uautoriserte oppslag i pasientjournaler. Mulighetene for å avdekke slik snoking er samtidig 

begrensede. Flere eksempler på brudd på krav knyttet til tilgangsstyring i pasientjournalen 

beskrives ytterligere i Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk. Bruddene som 

beskrives er påvist i spesialisthelsetjenesten. Det finnes lite dokumentasjon knyttet til 

tilgangsstyringen i virksomheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er derimot liten 

grunn til å tro at IKT-kompetansen er høyere og at systemene for tilgangsstyring er bedre i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste, enn i de store virksomhetene i 

spesialisthelsetjenesten. En annen dimensjon kan være at det finnes mulighet for god 

tilgangsstyring i pleie- og omsorgssystemene, men at funksjonaliteten ikke blir brukt. Vi 
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mener derfor at tilsynssakene som er omtalt fra spesialisthelsetjenesten har overføringsverdi 

til kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

God beskyttelse av taushetsbelagt informasjon er sentralt for tilliten til helsetjenesten, og 

dersom manglende tillitt til helsetjenesten fører til at pasienten ikke oppgir eller ønsker å dele 

nødvendige helseopplysninger kan dette i verste fall gå ut over pasientsikkerheten og 

kvaliteten i behandlingen. Innbygger må være trygg på at uvedkommende, for eksempel 

hackere, forsikringsselskaper og helsepersonell uten tjenstlig behov, ikke får tilgang til deres 

helseopplysninger. Innbygger skal også kunne sperre sine helseopplysninger slik at 

informasjonen ikke er tilgjengelig for annet helsepersonell. For å sikre at pasientinformasjon 

er trygt ivaretatt, må løsninger utvikles i tråd med krav til innebygd personvern og 

informasjonssikkerhet. Eksempelvis er effektiv tilgangsstyring en forutsetning for alle 

konseptene (10). 

4.5 Brudd på regelverk 

Pasienter og innbyggere har en rekke rettigheter knyttet til rett til helsehjelp. Tilsvarende har 

helsepersonell og virksomheter som gir helsehjelp en rekke plikter knyttet til behandling, og 

registrering og deling av helseopplysninger gjennom et omfattende regelverk. Relevant 

regelverk gjennomgås i Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk. 

4.5.1 Dagens situasjon medfører brudd på regelverk for 

journalføring 

Dagens situasjon, med mangelfull funksjonalitet og fragmenterte systemer som blant annet 

innebærer doble sett med systemer og papirjournaler for føring av journal i pleie- og 

omsorgstjenesten, er nærmere beskrevet i delkapittel 3.1.1.1, og medfører brudd på 

regelverk for journalføring. Brudd ble avdekket i 2014 under tilsyn med kommunenes sosial- 

og helsetjenester til eldre (94). Funnene samsvarer med funn fra undersøkelser utført av 

Helsedirektoratet og KS i forbindelse med forprosjekt for å beskrive status, utfordringer og 

behov knyttet til elektronisk pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste, PLO (10). 

Tidligere funn har også pekt på at brudd på journalføring medfører at opplysninger om 

brukerne er lite tilgjengelige for ansatte som har bruk for dem i sitt daglige arbeid (95). En 

utfyllende juridisk beskrivelse av brudd på regelverk for journalføring kan finnes i Vedlegg 1: 

Gjennomgang av brudd på regelverk. 

Manglende journalføring medfører at helsepersonell i enkelte tilfeller ikke har nødvendig og 

relevante helseopplysninger tilgjengelige når de skal yte helsehjelp. Dette begrenser 

innbyggers mulighet til å få kunnskap om egen sykdom og behandling. Brudd på regelverk 

for journalføring utgjør en fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten og vanskeliggjør 

oppfølging av klagesaker og i saker om pasientskadeerstatning. 

4.5.2 Dagens samhandling medfører brudd på regelverk for 

utskrivningsklare pasienter 

Dagens samhandling om utskrivningsklare pasienter er beskrevet i eksempel 2 i delkapittel 

3.2.1.1. Brudd for regelverk knyttet til utskrivningsklare pasienter øker risikoen for at 

pasientene ikke får de tjenestene de trenger og er bekreftet av flere undersøkelser. 

Eksempelvis er svikt i overføringen av informasjon mellom sykehus og kommuner et av 

hovedfunnene i et landsomfattende tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunen i 2015 (67). Sviktene var knyttet både til måten 
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informasjon ble oversendt på og til mangler ved innholdet, eksempelvis om pasientens 

helsetilstand, funksjonsvurdering og legemiddelinformasjon. Riksrevisjonen avdekket i 2016 

at informasjonen som helseforetakene sender kommunehelsetjenesten om utskrivningsklare 

pasienter ikke er av en kvalitet som sikrer helhetlige og koordinerte pasientforløp. 

Undersøkelsen peker særlig på feil og mangler i epikriser, medisinlister og vurdering av 

pasienters funksjonsnivå (37). En utfyllende juridisk beskrivelse av budd på regelverk for 

utskrivningsklare pasienter kan finnes i Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk. 

4.5.3 Mangler ved samhandling om individuell plan 

Dagens samhandling om innbyggere med behov for og rettighet til individuell plan medfører 

at enkeltpersoner opplever rettighetsbrudd. Individuell plan gjennomføres ofte på papir, og 

utfordringene knyttet til samhandling om individuell plan er nærmere beskrevet i eksempel 4 i 

delkapittel 3.2.1.1. Et forprosjekt i Fredrikstad kommune som så på forutsetninger og 

avklaringer for etablering av elektronisk verktøy for individuell plan (42) stadfester at mange 

brukere ikke får tjenestene sine koordinert i henhold til rettigheter og krav i lovverket. 

Forprosjektet beskriver at konsekvensene av dette kan være dårligere tjenestetilbud, lav 

pasientsikkerhet og dårligere livskvalitet for innbygger, som er svært alvorlig for den enkelte. 

Hovedutfordringene som omhandler normative brudd er knyttet til innbyggers manglende 

tilgang til planen, samt innbyggers manglende muligheter til å bestemme hvilke aktører som 

har tilgang til hvilken informasjon. Deling av informasjon til andre enn dem brukeren har 

samtykket til at skal få tilgang til opplysningene kan være brudd på taushetsplikt. En 

utfyllende juridisk beskrivelse av mangler ved samhandling rundt samhandling om 

innbyggere med rett til individuell plan kan finnes i Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på 

regelverk. 

For å motvirke rettighetsbrudd er behovet for å dokumentere, samhandle og involvere 

bruker, koordinator og tjenesteytere stort. Ettersom planen skal være tilgjengelig for 

involverte parter iht. brukerens samtykke bør informasjon kunne formidles enkelt mellom 

forvaltningsnivåer, mellom enheter internt i kommuner, og mellom koordinator, bruker og 

aktuelle tjenester. Samtidig må brukeren kunne ha styringsretten over egen plan.  

4.5.4 Mangler ved samhandling og overføring av informasjon 

mellom helse- og omsorgstjenesten og andre kommunale 

tjenester 

Innbyggere og brukere av kommunens tjenester har rettigheter mht. å få en koordinert 

oppfølging fra ulike fagområder i og utenfor kommunen. Dette gjelder både for innbyggere 

med individuell plan, og andre som mottar helse- og omsorgstjenester. Innbyggere, og 

spesielt barn, med sammensatte behov trenger bred faglig tilnærming og må forholde seg til 

et stort antall tjenesteytere. Samhandling rundt disse innbyggerne, herunder barn, er 

nærmere beskrevet i eksempel 4 i delkapittel 3.2.1.1. Mangler ved samhandling og 

overføring av informasjon mellom helse- og omsorgstjenesten og andre kommunale tjenester 

medfører underoppfyllelse av innbyggeres rettigheter mht. å få en koordinert oppfølging fra 

ulike fagområder i og utenfor kommunen. Mangel på elektroniske løsninger bidrar til 

underoppfyllelsen. En utfyllende juridisk beskrivelse av mangler ved samhandling og 

overføring av informasjon mellom helse- og omsorgstjenesten og andre kommunale tjenester 

finnes i Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk. Utfordringer knyttet til samhandling 

om innbyggere med sammensatte behov er beskrevet under eksempel 4 i delkapittel 3.2.1.1. 
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4.6 Oppsummering av konsekvensene av dagens 

situasjon 

Redusert pasientsikkerhet 

1. Dagens systemer medfører at helsepersonell og innbygger ikke har god nok oversikt 

over legemidler. Manglende dokumentasjon og informasjonsutveksling knyttet til 

legemiddelbruk resulterer i at innbyggere har fått feil legemiddel, feil legemiddeldose, og 

medført at uheldige legemiddelkombinasjoner ikke har blitt avdekket. Justeringer og 

forskrivninger gjøres på feil grunnlag når helsepersonell ikke har god nok oversikt. Dette 

er spesielt et problem når pasienter skifter omsorgsnivå. Feil bruk av legemidler er en av 

de vanligste årsakene til pasientskader og innebærer en vesentlig risiko for innbyggers 

liv og helse. 

2. Mangel på informasjon og beslutningsstøtte kan føre til feilmedisinering, mangelfull 

behandling og feil teknikk eller metode i behandlingen, som resulterer i svikt i 

behandlingen.  

3. Mangel på informasjon og beslutningsstøtte kan føre til ikke rekvirerte prøver og 

undersøkelser, mangelfull oppfølging av funn og manglende henvisninger. 

Informasjonsmangel og manglende beslutningsstøtte kan også bidra til feiltolkninger av 

prøver og symptomer, og kommunikasjonssvikt. Dette resulterer i svikt i diagnostikk.  

Manglende involvering av innbygger, sammenheng i pasientforløp og helhet i 

tjenestetilbud 

4. Manglende helhet i tjenestetilbudet gjør at innbygger kan oppleve tjenestene som 

oppstykket, samt at tjenestene mangler helhet og kontinuitet. Dette kan føre til utrygghet 

og bekymringer, og rammer særlig innbyggere med store eller sammensatte behov. 

5. Innbygger har begrenset tilgang til beslutningsverktøy og tilpasset informasjon som 

tilrettelegger for egen mestring og verktøy som støtter involvering av pårørende. 

Manglende involvering medfører at potensialet som denne gruppen representerer ikke 

utnyttes. 

6. En konsekvens av mangelfulle og helhetlige digitale innbyggertjenester, er at innbygger 

blir bærer av egen informasjon og bruker unødvendig mye tid på å registrere, oppdatere 

og sørge for utveksling av informasjonen mellom kommunale tjenester og virksomheter. 

7. Situasjonen kan føre til at innbygger mister tillitten til at helsepersonell har de 

opplysningene og den informasjonen som er nødvendig for å kunne vurdere 

helsetilstanden og iverksette tiltak for å yte best mulig helsehjelp 

Ineffektiv ressursutnyttelse 

8. Dårlige løsninger for elektronisk samhandling med andre virksomheter og tjenester gjør 

at helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste bruker mye tid på å innhente 

eller samstemme informasjon om innbyggere, for deretter å registrere informasjonen i 

sine journalsystemer. 

9. Dagens systemlandskap, med mange ulike system med begrenset grad av 
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informasjonsdeling, og manglende prosess- og beslutningstøtte, medvirker sannsynligvis 

til at det gjennomføres unødvendige utredninger og behandling. Unødvendige 

undersøkelser medfører unødvendig tidsbruk og ubehag for innbygger og lengre 

ventetid for innbyggere som har behov for undersøkelsene. Kostnadene øker som følge 

av unødvendig tidsbruk for helsepersonell og unødvendig forbruk av analyser og 

undersøkelser. 

Utfordringer knyttet til personvern og informasjonssikkerhet 

10. Journalsystemene som brukes i kommunal helse- og omsorgstjeneste har flere 

utfordringer knyttet til tilgjengelighet og deling av helseinformasjon innenfor trygge 

rammer. Tilsynssaker i spesialisthelsetjenesten, med overføringsverdi til kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, har avdekket lovbrudd knyttet til personvern og 

informasjonssikkerhet, som kan føre til utilsiktet spredning av sensitive opplysninger. 

Dette kan bidra til svekket tillit til helsetjenesten og kan i verste fall gå ut over 

pasientsikkerheten og kvaliteten i behandlingen, ved at innbyggere ikke ønsker å dele 

nødvendige helseopplysninger. 

Brudd på regelverk 

11. Brudd på regelverk for journalføring medfører at helsepersonell i enkelte tilfeller ikke har 

nødvendige og relevante helseopplysninger tilgjengelige når de skal yte helsehjelp. 

Dette begrenser også innbyggers mulighet til å få kunnskap om egen sykdom og 

behandling. Brudd utgjør en fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten og 

vanskeliggjør oppfølging av klagesaker og saker om pasientskadeerstatning. 

12. Brudd på regelverk knyttet til utskrivningsklare pasienter øker risikoen for at pasientene 

ikke får de tjenestene og den behandlingen de trenger og innebærer at informasjonen 

som helseforetakene sender kommunehelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter 

ikke har en kvalitet som sikrer helhetlige og koordinerte pasientforløp. 

13. Dagens utfordringer knyttet til samhandling om innbyggere med behov for og rettighet til 

individuell plan medfører at enkeltpersoner opplever rettighetsbrudd. Konsekvenser av 

mangler ved samhandling om individuell plan kan være dårligere tjenestetilbud, lav 

pasientsikkerhet og dårligere livskvalitet for innbygger. Ytterligere konsekvenser av dette 

kan være manglende informasjonssikkerhet og brudd på taushetsplikt, grunnet 

innbyggers manglende muligheter til å bestemme hvilke aktører som har tilgang til 

hvilken informasjon. Konsekvensene innebærer også utilsiktet deling av informasjon til 

andre enn dem innbygger har samtykket til at skal få tilgang til opplysningene.  
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5 Behov utledet fra dagens situasjon 

Behovene som er beskrevet i dette kapitelet er utledet fra beskrivelsen av dagens situasjon. 
Av utfordringene beskrevet i kapittel 3 og konsekvensene av dagens situasjon i kapittel 4 er 
det utledet ni behov. 
 

1 

Det er behov for brukervennlige journaløsninger som understøtter effektiv ytelse av 

helsehjelp i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Dette inkluderer å gi helsepersonell 

tilgang til nødvendig informasjon, støtte for valg, dokumentasjon, planlegging og 

administrasjon av helsehjelp.  

 

2 

Det er behov for bedre samhandling som bidrar til helhetlige pasientforløp på tvers av 

aktører. I kommunal helse- og omsorgstjeneste gjelder dette spesielt mellom fastlege, 

legevakt, helsestasjon og pleie- og omsorgstjenesten. Løsningene må understøtte 

samhandling på tvers av kommuner, interkommunale samarbeid og bedre samhandling 

med spesialisthelsetjenesten. Elementer som trekkes frem som viktige er oppdatert plan 

inkludert legemidler, oppsummert pasientinformasjon, hjelpemidler og mulighet for dialog.  

 

3 

Det er behov for samhandling med andre kommunale og statlige tjenesteområder som 

NAV, skole/barnehage, barnevern og PPT. Elementer som trekkes frem er individuell 

plan og oppfølging av innbyggere med særlige behov, for eksempel barn med 

utviklingshemning, personer med sammensatte lidelser, rus etc. 

 

4 

Innbygger har behov for løsninger som understøtter egen mestring og legger til rette for 

bredere involvering og bedre kommunikasjon med den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, både om helsehjelp og administrative forhold. 

 

5 
Det er behov for et tiltak som understøtter styring og kvalitetsforbedring gjennom 

systematisk tilgjengeliggjøring av data. 

  

6 

Det er behov for støtte til at flere kan bo hjemme lenger i egen bolig, blant annet ved å 

tilrettelegge for enklere utveksling av informasjon mellom journalløsninger og 

velferdsteknologi, medisinsk utstyr og andre datakilder.  

 

5.1 Behov utledet fra analyse av gjeldende regelverk 

Behovene er utledet fra beskrivelsen brudd og mangler beskrevet i kapitlene 4.4 og 4.5. 

7 

Det er behov for bedre samhandling og effektiv tilgjengelighet til helseopplysninger i 

journalen. For å sikre best mulig helsehjelp er det behov for bedre løsninger for å 

dokumentere helsehjelp, som også sikrer samhandlingen mellom virksomheter og nivåer.   

 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   65 

 

8 

Det er behov for løsninger som mer effektivt ivaretar informasjonssikkerhet ved 

behandling av helseopplysninger i journalen, blant annet ved å sørge for bedre løsninger 

for tilgangsstyring og etterfølgende kontroll. 

 

9 
Det er behov for bedre løsninger slik at innbygger får ivaretatt sine rettigheter til 

koordinerte tjenester ved at involvert personell fra ulike sektorer kan samhandle. 
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6 Fremtidige utviklingstrekk  

I dette kapittelet beskriver vi noen sentrale utviklingstrekk som vil påvirke fremtidens helse- 

og omsorgstjeneste ved at de forsterker dagens situasjon og skaper nye muligheter. 

• Demografiske utviklingstrekk 

• Strammere økonomiske rammebetingelser 

• Innbyggernes forventinger 

• Endringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

• Medisinsk utvikling  

• Teknologisk utvikling 

6.1 Demografiske utviklingstrekk 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må i årene fremover håndtere en eldre 

befolkning og økende antall pasienter med sammensatte sykdomsbilder 

6.1.1 Eldre befolkning 

Ifølge befolkningsframskrivinger fra SSB (96) (97) vil innbyggertallet i Norge vokse fra 

dagens 5,3 millioner til om lag 6,1 millioner i 2040. I likhet med flere andre industriland vil 

befolkningsøkningen frem mot 2040 være preget av en aldrende befolkning. I Norge skyldes 

dette spesielt at de store etterkrigskullene nærmer seg pensjonsalder, samt at vi lever lenger 

og får færre barn enn tidligere.  

I dag utgjør andelen personer over 67 år 15 prosent av den totale befolkningen. Andelen av 

befolkningen over 67 år er forventet å stige til 21 prosent i 2040. Det betyr at denne delen av 

befolkningen vil vokse fra 750 000 personer til nærmere 1,3 millioner. Veksten i antall eldre, 

sammenlignet med antall yngre, innebærer at antall yrkesaktive per eldre person vil gå ned. 

Befolkningsutviklingen frem mot 2040 er illustrert i Figur 9. 
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Det finnes ikke et entydig svar på sammenhengen mellom økt levealder og hvordan dette 

påvirker behov for helse- og omsorgstjenester. Perspektivmeldingen for 2017 (98) viser til at 

det i hovedsak benyttes tre hypoteser. Den første er utvidet sykelighet hvor økning i 

levealder faller sammen med en like stor økning i antall syke år. Den andre er forkortet 

sykelighet som innebærer at antall år med god helse øker mer enn forventet levealder. Den 

tredje, utsatt sykelighet, er en mellomting som gir flere «friske» år og flere «syke» år. 

Hypotesen om utsatt sykelighet trekkes frem som den sterkeste, til tross for at 

forutsetningene for friskere aldring er usikre. Perspektivmeldingen konkluderer med at det 

kan forventes at en aldrende befolkning vil trenge helsetjenester for en lengre periode enn 

tidligere generasjoner, men eldreomsorg for en kortere periode. Årsaken til dette ligger blant 

annet i medisinsk utvikling som kan føre til at konsekvensene av sykdom blir mindre, og at 

flere lever lengre med kronisk sykdom. Selv med antagelse om utsatt sykelighet og flere 

friske leveår vil en aldrene befolkning isolert sett øke behovet for helse- og omsorgstjenester. 

I Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2017) pekes det på at 

forbruket av helsetjenester er omtrent dobbelt så høyt blant 70 åringer som hos 40 åringer, 

og at forbruket øker med økende alder.  

Utviklingen vil slå ulikt ut i forskjellige deler av Norge. De siste tiårene har vært preget av en 

sentralisering, med innflytting til bynære kommuner som har hatt en sterk befolkningsvekst. 

Samtidig har flere utkantkommuner opplevd en nedgang i antall innbyggere. En forsterkende 

trend er at det er den yngre delen av befolkningen som flytter, mens de eldre blir værende i 

kommunen. Sentraliseringstrenden vil derfor forsterke «eldrebølgen» i utkantkommuner, og i 

2040 vil mange flere kommuner ha høye andeler eldre (97), som vist i Figur 10. Det er 

allerede i dag betydelig variasjon mellom kommunene i alderssammensetning og i behov for 

helse- og omsorgstjenester (99). Denne utviklingen forsterker i fremtiden behovet kommunal 

helse- og omsorgstjeneste utenfor sentrale områder og storbyregioner har for å kunne dekke 

etterspørselen etter helsetjenester mer effektivt. 

Figur 9 Befolkningsutvikling i Norge mellom 1986 og 2040 (SSB 2017) 
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6.1.2 Sammensatte sykdomsbilder 

En befolkning som lever lengre, lever lengre med sykdommer og rekker i tillegg å utvikle flere 

sykdommer. Dette bidrar til et mer sammensatt og komplekst bilde av befolkningen enn 

tidligere. Innbyggere med sammensatte sykdomsbilder er ressurskrevende (39), noe som vil 

bringe frem behov for en mer effektiv offentlig helsetjeneste. Rapport om kommunale – helse 

og omsorgstjenester 2016 (43) viser at det har vært en økning av antall mottakere av 

kommunale helse og omsorgstjenester fra 2007-2016 og at økningen har vært størst blant de 

eldste, men i 2016 var 39 prosent av mottakerne under pensjonsalder, og dette var en 

økning på 6 prosentpoeng fra 2007. I tillegg forventes en økning i behovet for rusbehandling 

og psykisk helsehjelp i den yngre delen av befolkningen. Nasjonal helse- og sykehusplan 

peker på økende behov for helsetjenester også på andre områder som migrasjonshelse og 

asylsøkere med særskilte traumer etter krigshandlinger (100). 

I følge statistikk om tjenester og tjenestemottakere (43) er det de eldste og de yngste som 

har flest tjenester og stort behov for bistand fra kommunal helse- og omsorgstjeneste: 

"Andelen som har omfattende bistandsbehov er klart større blant yngre 
som mottar helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand i egen bolig enn blant 
eldre mottakere av disse tjenestene. Det har sammenheng med at eldre med 
omfattende bistandsbehov ofte har langtidsopphold i institusjon. Utviklingen fra 
praktisk bistand til helsetjenester i hjemmet fortsetter." 
 
Det er også beregnet at antall personer som rammes av demenssykdommer og kreft vil øke i 

fremtiden. Kreftregisteret har anslått en økning i antall nye krefttilfeller på 23 prosent de 

neste ti årene (101). Antall nordmenn med demenssykdommer er forventet å øke med i 

overkant av 80 prosent fra omkring 80 000 personer i 2016 til nærmere 150 000 i 2040 (102). 

Det er beregnet at årlige kostnader til helse- og omsorgstjenester for personer med 

demenssykdommer er 358 000 kroner per person, hvor kommunene finansierer omkring 76 

prosent av de totale kostnadene (103).  

Figur 10 Andelen innbyggere over 67 år i norske kommuner (SSB 2017) 
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Oppfølging av innbyggere med to eller flere langvarige helseproblemer, multisyke, eller med 

omfattende bistandsbehov setter høyere krav til samhandling mellom de ulike kommunale 

helse- og omsorgstjenestene, inkludert fastlegene, samt med NAV og 

spesialisthelsetjenesten. For yngre innbyggere med sammensatte tilstander er det behov for 

samhandling med andre kommunale tjenester som skole, barnevern og PPT. 

6.1.3 Underdekning av helsepersonell 

Behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke som følge av en eldre befolkning. Dette vil 

gjelde både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I og 

med at helse- og omsorgstjenesten er arbeidsintensiv, vil et økt behov for tjenesten 

innebære et økt behov for helsepersonell. Dette vil være kostbart og gjøre det nødvendig å 

utnytte de samlede ressursene bedre (30). 

SSB har utført en analyse som viser et behov for helsepersonell innenfor kommunal helse- 

og omsorgstjeneste på nærmere 240 000 årsverk i 2040, som følge av endringer i 

befolkningens størrelse og sammensetning alene (104). Til sammenligning er det omkring 

150 000 årsverk i tjenesten i dag. Den største økningen vil ifølge framskrivningene være 

innenfor institusjonstjenester. Behovet for årsverk er illustrert i Figur 11. 

 

En konsekvens av denne etterspørselen er at det i 2035 vil være en underdekning av helse- 

og sosialpersonell i Norge på nærmere 76 000 årsverk, fordelt på spesialisthelsetjenesten, 

kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre sektorer. Underdekningen vil ifølge 

framskrivingene starte omkring 2025 (105). Modellen tar ikke hensyn til teknologisk utvikling, 

men gir en indikasjon på et stort underskudd av helsepersonell i fremtiden dersom dagens 

utvikling i bruk av helse- og omsorgstjenester fortsetter. Dette innebærer et stadig økende 

behov for effektivisering i den kommunale helse- og omsorgssektoren. 

Figur 11 Fremtidig behov for årsverk i kommunal helse- og omsorgstjeneste (SSB 

2014) 
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6.2 Strammere økonomiske rammebetingelser  

Den finansielle situasjonen i Norge er i endring, og det er utsikter til redusert økonomisk 

vekst i fremtiden. Samtidig vil den demografiske utviklingen innebære økte utgifter og lavere 

inntekter for offentlig sektor. De senere årene har det vært lavere produktivitetsvekst i den 

norske økonomien. Dette vil gi en ny økonomisk hverdag for Norge, og fremme et behov for 

omstilling i offentlig sektor. Den reduserte økonomiske veksten vil øke presset på offentlige 

finanser og bidra til å redusere det finansielle handlingsrommet for offentlige tjenester. I 

Perspektivmeldingen 2017 (98) trekkes det frem flere utviklingstrekk som vil bidra til å 

redusere det finansielle handlingsrommet for offentlig sektor i fremtiden: 

• En aldrende befolkning 

• Lavere inntekt fra oljesektoren og avkastning fra oljefondet 

• Lavere produktivitetsvekst 

Disse tre utviklingstrekkene utgjør noen av trendene som vil gi økt press på offentlige 

finanser i fremtiden og tvinge frem behovet for omstilling i offentlig sektor. Regjeringen 

understreker dette målet i Nasjonalbudsjettet 2018 (106); "Offentlig virksomhet skal bli mer 

effektiv. Regjeringen ønsker derfor større oppmerksomhet om resultater og hva vi får igjen 

for pengene". 

6.2.1 Aldrende befolkning fører til økt press på offentlige finanser 

En aldrende befolkning vil føre til økt press på offentlige finanser på to måter. For det første 

vil det medføre lavere skatteinntekter ved at antallet yrkesaktive per person over 67 år vil 

falle. Dette omtales som aldersbæreevnen. I 2017 var det om lag fem personer i yrkesaktiv 

alder per eldre. Dette er forventet å synke til omkring fire i 2030 og videre mot tre i 2040.Til 

sammenligning har aldersbæreevnen i Norge variert mellom fem og fem og en halv i 

perioden mellom 1986 og 2016 (96). Det økte antallet pensjonister vil medføre økte utgifter til 

pensjonsutbetalinger for det offentlige, en utfordring som brakte frem pensjonsreformen i 

2012 (107). For det andre vil den eldre befolkningen medføre økte utgifter i helse- og 

omsorgstjenesten. Litteraturen gir riktignok ikke et entydig svar på sammenhengen mellom 

økt levealder og behovet for helse- og omsorgstjenester, se delkapittel 6.1.1. Det er forventet 

en økning, men det er utfordrende å forutse den endelige konsekvensen for helse- og 

omsorgstjenesten (98). 

6.2.2 Lavere inntekt fra oljesektoren og avkastning fra oljefondet 

En viktig bidragsyter for offentlig sektors finansielle handlingsrom er statens inntekter fra 

oljesektoren som samles inn i Statens Pensjonsfond – Utland, populært kalt oljefondet. I 

fremtiden er det forventet lavere inntekter fra oljesektoren som følge av en lavere 

oljeproduksjon på norsk sokkel, kombinert med en lavere oljepris enn tidligere. Samtidig er 

det forventet en lavere avkastning på allerede investerte midler i oljefondet. Nylig ble den 

forventede årlige realavkastningen på fondet redusert fra fire til tre prosent (108). Ved 

utgangen av 2017 var oljefondets markedsverdi på omkring 8 000 milliarder kroner (109). En 

reduksjon på ett prosentpoeng i avkastning vil ha stor virkning på det finansielle 

handlingsrommet i offentlig sektor. 
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6.2.3 Lavere produktivitetsvekst 

I Perspektivmeldingen (98) trekkes det frem at økt produktivitet er avgjørende for utviklingen i 

velstandsnivået i Norge over tid. I Norge er produktivitetsveksten redusert over de siste ti 

årene. Dersom omstillingsevnen i økonomien er lav og ny næringsvirksomhet ikke vokser 

frem, vil dette svekke offentlige finanser. Perspektivmeldingen poengterer at økt produktivitet 

i offentlig forvaltning og økt arbeidsdeltakelse i økonomien vil ha stor betydning for 

bærekraften i velferdsordningene. 

6.3 Innbyggernes forventninger  

Utviklingen i kommunal helse- og omsorgstjeneste påvirkes av innbyggernes forventninger til 

helsetjenesten. Fremtidige utviklingstrekk knyttet til demografi, samfunnsmessige endringer, 

teknologi og spesielt forbrukertrender, henholdsvis beskrevet i delkapitlene, 6.1, 6.2, 6.6 og 

6.6.2.6 vil påvirke innbyggernes forventninger.  

6.3.1 Innbyggernes kunnskap om, engasjement i og ønske om 

kontroll over egen helse øker 

Innbyggere vil i økende grad få tilgang til helseinformasjon de kan dra nytte av, og dermed 

øke sitt engasjement i og ønske om å ta større kontroll over egen helse. Ifølge Verdens 

helseorganisasjon er kunnskap om egen helse en svært viktig helsefremmende faktor (110). 

En rapport nylig gitt ut av forbrukerrådet, Digital helsehverdag, fremhever at 53 prosent av 

norske forbrukere allerede i dag forsøker å finne helserelatert informasjon og selv vurdere 

hvordan de best kan bedre egen helse, fremfor kun å stole på det legen forteller dem. 

Rapporten påpeker videre at 84 prosent av den norske befolkningen i dag er positive til bruk 

av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren (111). Dette påvirker også innbyggernes 

forventninger, og av den økende andelen av eldre, beskrevet i delkapittel 6.1.1, vil flere være 

komfortabel med og forvente en utstrakt bruk av teknologi innenfor helse og omsorg. 

Et annet viktig element innenfor innbyggernes kunnskap om og kontroll av egen helse er 

utviklingen mot en stadig mer forbrukerorientert helsetjeneste. Vi vil se økende bruk av 

personlig helseteknologi som samler data om egen helse, beskrevet i delkapittel 6.6.2.6. 

Markedet for personnær teknologi er internasjonalt, og innbyggere får raskt tilgang til utstyr 

og tjenester som tilbys av internasjonale leverandører, også knyttet til helse. Et økende antall 

aktører gir muligheten til å kjøpe helsetjenester privat, både tjenester knyttet til personlig 

helseteknologi og tradisjonelle helsetjenester. Denne utviklingen kan føre til at innbyggere 

med mer kompetanse om egen helse vil forvente større grad av fleksibilitet i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, knyttet til hvor helsetjenesten tilbys og hva som inngår i 

helsetjenesten. Dette kan igjen føre til økt etterspørsel etter helsetjenester, både tradisjonelle 

helsetjenester men også nye helsetjenester knyttet til forbrukerteknologi, for eksempel 

knyttet til oppfølging av informasjon fra forbrukerteknologi. 

I forlengelsen av dette vil innbyggerne i økende grad forvente å ha tilgang til og råderett over 

egen helsedata – både data som produseres selv av forbrukerteknologi og apper, samt data 

som produseres av helsetjenesten. Innbyggerne vil forvente å få innsikt i data og hvordan 

denne brukes til det beste for seg selv og sine pårørende (53).  
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6.3.2 Innbyggerne forventer sikre og personvernvennlige løsninger 

Innbyggere forventer personvernvennlige løsninger som muliggjør medvirkning og kontroll 

over egne helseopplysninger. De forventer sikre løsninger der nødvendig og relevante 

helseopplysninger er tilgjengelig ved helsehjelp, og at helseopplysninger ikke 

tilgjengeliggjøres for uvedkommende. Forbrukerteknologi blir stadig mer tilkoblet og 

sammenkoblet, noe som gjør det vanskelig å ha oversikt over hvor data sendes. Dette, 

sammen med innbyggere som forventer sikre og personvernvennlige løsninger, er trender 

som medfører utfordringer for og vil påvirke det reelle personvernet og 

informasjonssikkerheten i tiden fremover. I felles rapport fra Datatilsynet og Teknologirådet 

«Personvern 2018 – Tillit og følelser» (112) beskriver Datatilsynet hvor grunnleggende tillit er 

i et samfunnsperspektiv. Tillit til hvordan samfunnsfunksjoner fungerer, hvordan vi forholder 

oss til våre omgivelser og vår deltakelse i samfunnet. Dersom innbyggerne skal si ja til å dele 

opplysninger, er tillit til at løsningene forvalter opplysningene på en sikker måte nødvendig. 

6.3.3 Innbyggerne forventer sømløse og brukervennlige tjenester 

Økende digitalisering gjør at flere og flere tjenester fremstår som sømløse og oppleves 

brukervennlige av innbyggerne. Dette gjelder tjenester i både offentlig og privat sektor. Den 

generelle utviklingen vil bidra til at innbyggerne vil forvente at også helsesektoren er i stand 

til å levere sømløse, brukervennlige og sikre tjenester med høy grad av digital støtte på tvers 

av «siloer» (53).  

Endringene i innbyggernes forventninger til kommunal helse- og omsorgstjeneste plasserer 

innbyggeren i sentrum av en sømløs og effektiv helsetjeneste. Innbyggeren vil i økende grad 

forvente en helsetjeneste som muliggjør bedre utnyttelse av innbyggernes og pårørendes 

ressurser, hvor informasjon og data deles mellom alle aktører, inkludert innbyggeren selv. 

Innbyggeren vil forvente økt valgfrihet og mulighet til å selv kunne delta i valg om egen helse, 

og bidra til egen oppfølging og mestring. I Norge svarer 78 prosent av forbrukerne at de 

ønsker mer kontroll over beslutninger som gjelder egen helse (111). Denne utviklingen vil 

kunne støttes av bruk av teknologi og digitale tjenester. Innbyggere med sammensatte 

alvorlige og kroniske lidelser, herunder eldre, kan bo lenger i eget hjem med støtte fra 

teknologi og digitale tjenester som for eksempel trygghetsteknologi og avstandsoppfølging.  

Forventningene legger føringer for hvordan samhandling bør fungere og informasjon bør 

deles, mellom helsepersonell, mellom ulike aktører i helsesektoren, samt med innbyggeren 

selv og pårørende. Innbyggerne forventer å møte en transparent helsetjeneste hvor de kan 

holdes informert om sin helse og ta del i egen behandling. Dette underbygges også av 

politiske mål og ambisjoner for videreutvikling av helsetjenesten, hvor Meld. St. 27 (2015-

2015) Digital agenda for Norge (113) fremhever at det skal bli enklere for innbygger å ta en 

aktiv del i egen behandling.  

6.4 Endringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Organisering, ansvarsfordeling og arbeidsprosesser i helsetjenesten er i kontinuerlig endring. 

I dette kapittelet skisseres vesentlige trekk ved endringene som er forventet i de nærmeste 

årene. Utviklingstrekkene som beskrives her er: 

• Mer brukerstyrt og brukerorientert helsetjeneste 

• Endringer i struktur og organisering 

• Økt fokus på helsefaglig standardisering og reduksjon av uønsket klinisk variasjon 
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• Utvikling av fastlegetjenesten 

Utviklingen vil føre med seg flere endringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder 

endringer i ansvarsfordeling med spesialisthelsetjenesten og strukturelle og organisatoriske 

endringer. Utviklingstrekkene er både drevet av politiske føringer og endringer i 

innbyggernes forventninger til kommunale tjenester. Innbyggernes forventninger er håndtert 

som et eget utviklingstrekk i delkapittel 6.3. I Vedlegg 2: Analyse av meldinger til Stortinget, 

gjennomføres en grundig analyse av stortingsmeldinger som er relevante for 

behovsanalysen, og behovene som kan utledes av disse er gjengitt i kapittel 8.  

6.4.1 Mer brukerstyrt og brukerorientert helsetjeneste 

Innbygger kommer i fremtiden til å ha en tydeligere plass i egen helsehjelp, både som 

mottaker, premissgiver og bidragsyter. Dette er en ønsket utvikling, både for å styrke 

involvering, utnytte innbyggers egne ressurser og for å sikre at helsetjenesten fokuserer på 

innbyggers behov. Pasientenes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- 

og omsorgstjenesten, med slagordet «Ingen beslutninger om meg tas uten meg». Det er 

både et ønske fra innbyggere, en politisk ambisjon og en lovmessig rett for innbygger å bli 

involvert i og ha styring over egen behandling. 

Utviklingen er i tråd med prinsipp om at helsehjelp skal utføres på laveste effektive 

omsorgsnivå (LEON). Dette medfører at helsehjelpen skal ytes i den kommunale helse og 

omsorgstjenesten når det er forsvarlig og skal også bidra til å hindre unødige forflytninger av 

pasienten. Medisinsk og teknologisk utvikling har også lagt til rette for at helsehjelp som 

tidligere har vært uført av spesialisthelsetjenesten nå kan utføres i kommunal helse og 

omsorgstjeneste (114), samt at det også tilbys mer avansert helsehjelp i hjemmet til de som 

ønsker det. Dette knyttes til økt bruk av eksempelvis trygghetsteknologi og 

avstandsoppfølging, eksempelvis telemedisinske konsultasjoner kombinert med målinger 

utført i hjemmet. Denne teknologien er fortsatt under utprøving (115), men den har betydelig 

potensial. Teknologien er et viktig element i utviklingen mot en mer brukerstyrt og 

brukerorientert helsetjeneste og kan gi økt autonomi for pasienten, tettere oppfølging fra 

helsetjenesten og kostnadsbesparelser for samfunnet.  

6.4.2 Endringer i struktur og organisering 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste må forholde seg til endringer både i helsetjenesten og 

i kommunesektoren.  

Innenfor helsetjenesten pågår endringer i ansvars- og oppgavefordeling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, samtidig som kommunene 

jobber for å kunne tilby flere helsetjenester i hjemmet og å tilrettelegge for økt bruk av 

teamorganisering.  

I kommunal sektor pågår også endringer innenfor struktur og organisering, både internt i 

kommunen og mellom kommuner. Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge (113)  

representerer en ambisjon om at innbygger skal kunne møte helhetlige offentlige tjenester. 

Dette vil kreve økt samarbeid og større omfang av oppgavedeling mellom ulike kommunale 

og statlige tjenester. Kommunereformen, som innebærer nedgang i antall kommuner fra 422 

kommuner i 2018 til 356 i 2020, har ambisjoner om større og mer robuste kommuner, som 

innebærer mulighet for felles tjenester. For mange kommuner har dette så langt vært 

krevende å gjennomføre i praksis, blant annet fordi systemløsningene ikke gir støtte til dette 

arbeidet. Interkommunale samarbeid kan møte tilsvarende problemstillinger. 
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6.4.2.1 Endringer i helsetjenesten knyttet til ansvarsoverføring og økt 

teamorganisering 

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste (30) peker på at kommunene må 

utføre en større andel av tjenestene nær der innbyggerne bor, og oppfylle 

samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp. 

Samhandlingsreformen (77) tok allerede i 2008 til orde for ansvarsoverføring fra 

spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I forlengelsen av 

denne ansvarsoverføringen vil det være nødvendig med større fokus på sykdoms-

forebygging, hvor også innbygger får et større ansvar for egen helse. Fortsatt økning i 

ansvarsoverføring fra spesialisthelsetjenesten, til kommunal helse- og omsorgstjeneste, hvor 

også innbyggers ressurser tas i bruk i større grad, vil kunne bidra til å redusere veksten i 

ressursforbruket. Eksempelvis legger økt bruk av teknologi til rette for mer behandling i 

hjemmet, som er mindre kostnadskrevende enn behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Tverrfaglig oppfølging er viktig for brukere som har behov for ulike helsetjenester og som har 

sammensatte helseproblemer. Teamorganisering er ikke nytt i helse og omsorgstjenesten, 

men i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste (30) beskrives to nye former 

for strukturerte team. Disse er primærhelseteam, bestående av fastlege, sykepleier og 

helsesekretær i fastlegepraksiser, og oppfølgingsteam, som settes sammen av de tjenestene 

som brukeren til enhver tid trenger og ønsker oppfølging av. Etter planen skal 

primærhelseteam og oppfølgingsteam piloteres i utvalgte kommuner i 2018.   

Hensikten med teamorganiseringen er mer forebygging og tidlig innsats, samt at 

innbyggerne kan behandles i eget hjem, i stedet for på institusjon eller i 

spesialisthelsetjenesten. Behovet for slike team vil øke i fremtiden, og det er viktig at den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten organiserer seg for å kunne takle den økte 

etterspørselen. Journalløsninger er et av helsepersonells viktigste arbeidsverktøy, og må 

kunne understøtte teambasert organisering. 

6.4.3 Økt fokus på helsefaglig standardisering og reduksjon av 

uønsket klinisk variasjon 

I Norge er det et politisk mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av 

helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper (116) (100). Systematiske 

gjennomganger av klinisk praksis (117) har imidlertid vist at det er store variasjoner i hva 

slags utredning og behandling innbyggere med samme helseproblemer får i ulike deler av 

landet. Deler av denne variasjonen er uønsket, og tolkes som brudd med beste praksis, og 

brudd på innbyggers rett til lik behandling. For å redusere denne variasjonen er det satset på 

utvikling og innføring av felles kliniske retningslinjer og felles pakkeforløp, og økt innsats på å 

ta dem i bruk. Denne trenden er forventet å øke i tiden fremover. Journalløsninger som 

støtter en helhetlig tilnærming til utvikling og innføring av pakkeforløp og felles kliniske 

retningslinjer kan bidra til å redusere den uønskede variasjonen. I Meld. St. 11 (2015-2016) 

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) pekes det på en utvidelse av pakkeforløpene. 

Pakkeforløpene omfatter tiltak for de regionale helseforetakene og sykehusene, hos 

fastlegen og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i forbindelse med revidering av 

nasjonale retningslinjer vil Helsedirektoratet utarbeide pakkeforløp for hjerneslag, samt at det 

skal legges til rette for pakkeforløp for psykisk helsetjenester og rusbehandling (100). 
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6.4.4 Utvikling av fastlegetjenesten 

Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001, og fastlegen er innbyggernes primære 

kontaktpunkt med helse- og omsorgstjenesten. Fastleger har et omfattende sørge-for-ansvar 

for innbyggerne som står på deres liste, og befolkningsundersøkelser viser høy tilfredshet 

med ordningen. Likevel preger noen sentrale utfordringer dagens ordning, som også vil ha 

betydning for fremtidig utvikling av ordningen.  

1/3 av dagens fastleger er over 55 år, og ordningen opplever utfordringer med rekruttering til 

og stabilitet i stillingene. Fastlegene selv ønsker mer ordinær og regulert arbeidstid, med økt 

forutsigbarhet i økonomi og fritid, samt rammer for spesialisering og akseptable 

legevaktbelastninger på kveld og natt. For å øke rekruttering til stillingene prøver flere 

kommuner ut rekrutterings- og ALIS-stillinger (allmennlege i spesialisering). Antallet 

fastlønnede fastleger har det siste året økt betraktelig, fra 5,1 prosent i desember 2016 til 

13,5 prosent i desember 2017 (118).  

Fastlegene har selv uttrykt bekymring for ordningens fremtid, med bakgrunn i manglende 

rekruttering og stadig økende oppgaveomfang (119). Revidert fastlegeforskrift (120) og nye 

funksjons- og kvalitetskrav (53) har ført til at fastlegene har fått flere oppgaver de siste 10 

årene, samtidig som komplekse pasienter skrives tidligere ut fra sykehus enn før. Fastlegene 

beskriver at dagens kravliste til fastleger fører til mange timer med papirarbeid etter at 

arbeidsdagen egentlig er over (121). På sitt landsstyremøte i mai 2018 vedtok 

Legeforeningen en egen resolusjon (122) hvor fastlegeordningen ble beskrevet å være i 

krise. I Stortinget ble det høsten 2017 stilt representantforslag (123) om tiltak for å styrke 

rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i 

samhandlingsreformen. Bakgrunn for representantforslaget var behov for å styrke 

kapasiteten i fastlegeordningen og allmenntjenesten, sik det ble beskrevet da 

samhandlingsreformen ble vedtatt. Forslagsstillerne mener at listelengden må reduseres og 

listetaket reguleres, og at tid som brukes på dokumentasjon må ned. I påfølgende innstilling 

109 S ba Stortinget regjeringen om å følge opp samhandlingsreformen og på egnet vis sikre 

opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten generelt og i fastlegeordningen 

spesielt. Virkemidler som nevnes er opptrapping av antall utdanningsstillinger, endring av 

finansieringsordning, reduksjon av listelengde, fastlønn og forbedringer i legevaktordningen. I 

tillegg nevnes bruk av faste primærhelseteam, hvor fastlegen spiller en sentral rolle, ved 

fastlegekontorene til oppfølging av helsen i befolkningen. Dette innebærer i så fall en endring 

i fastlegens arbeidsform, og undersøkes videre i den pågående evalueringen av 

fastlegeordningen (124).  

Befolkningens behov for lokale legetjenester vil øke i årene som kommer. Pågående 

endringer og utvikling av fastlegetjenesten medfører at fastlegene vil ha et økende behov for 

effektiv støtte til arbeidsprosesser, samt støtte til teamorganisering, delegering og 

koordinering av oppgaver og felles planlegging på tvers av tjenester    

6.5 Medisinsk utvikling 

Den samlede medisinske kunnskapen er beskrevet å øke eksponentielt, ut fra antall 

vitenskapelige artikler som publiseres hvert år (125). Ny kunnskap innen alle helsefaglige 

områder må kunne anvendes tidligst mulig i ytelsen av helsehjelp, og må settes i 

sammenheng med eksisterende kunnskap. Dette gir økte krav til helsepersonellets 

kompetanse, som tradisjonelt har vært løst med spesialisering. Imidlertid øker kunnskapen 

også innen hvert spesialfelt. Den totale, tilgjengelige kunnskap har nå et så stort omfang og 
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er så dyptgripende at det knapt er mulig for enkeltpersoner å ha oversikt over et fagfelt. Det 

er derfor behov for avansert støtte til å ta beslutninger basert på oppdatert kunnskap og 

beste praksis. Denne støtten må være lett tilgjengelig både for generalister og spesialister. 

For å møte behovet for oppfølging og behandling hos sykere pasienter er det nødvendig med 

raske og korrekte avklaringer basert på oppdatert kunnskap om helsetilstanden. Utviklingen 

av medisinsk teknisk utstyr og nye kommunikasjonsplattformer har gitt mulighet for 

hjemmebehandling og oppfølging av pasienter som før ble innlagt i sykehus eller sykehjem. 

Dette gir endrede oppgaver og arbeidsprosesser, som må møtes ved å utvikle et 

tjenestetilbud med nye funksjoner, nye roller og støtte til å ta beslutninger der behovet 

oppstår. 

Retningslinjer fra Helsedirektoratet utvikles fra nåværende tidspunkt i nytt digitalt format som 

skal gjøre det mulig å integrere disse i elektronisk pasientjournal (20). Denne utviklingen kan 

bidra til å sikre at klinikeren får kunnskapsstøtte underveis i pasientkontakten, og legger et 

grunnlag for å utvikle beslutningsstøtte på et senere tidspunkt. Integrering av retningslinjer 

med elektroniske journalløsninger vil også kunne tilrettelegge for bedre implementering av 

felles nasjonale retningslinjer. 

6.5.1 Persontilpasset medisin 

Nye muligheter innen genteknologi, molekylærbiologi og bildediagnostikk gir stadig økende 

kunnskap om biologi og sykdommer. Denne utviklingen har kastet nytt lys over risiko, årsak, 

og prognose ved en rekke tilstander. Det er blitt både teknisk og økonomisk mulig å 

kartlegge gener og tilpasse utredning og behandling til hver enkelt innbygger (126). 

Genetiske tester gjør det mulig å skille mellom hvem et legemiddel vil virke på og ikke, og 

identifisere hvilke doser hver person egentlig trenger, slik at unødvendige bivirkninger av 

behandlingen kan unngås. Kunnskapen om hva slags virkning ulike genvarianter har på 

helsen er i sterk vekst. I tillegg er det sterk vekst i kunnskapen om sammenhengene mellom 

livsstil, adferd, ytre faktorer og helsen til hvert individ. Utviklingen peker mot at helsetjenesten 

i fremtiden må kunne anvende persontilpasset medisin på alle innbyggere.  

Helsepersonellet vil i så fall trenge tilgang på omfattende genetiske data om den enkelte, og 

kunnskap tilpasset genvariantene pasienten faktisk har. Siden den biologiske effekten ikke er 

kjent for et stort antall genvarianter, er det nødvendig å innhente informasjon om den fra nye, 

supplerende kilder som f.eks. online-databaser eller anonymiserte samlinger av 

pasientjournaler (127). For livsstilsfaktorer og ytre påvirkning behøves tilsvarende store 

samlinger av data hvor målinger og registreringer kan knyttes sammen med personlig helse.  

6.5.2 Medisinsk-teknisk utstyr  

Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) er instrumenter eller utstyr som brukes i diagnostisering, 

forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom, funksjonsnedsettelse eller 

skade. Som regel leveres utstyret med egen programvare. Utviklingen av medisinsk-teknisk 

utstyr skjer raskt, og kjennetegnes av to trender.  

En trend er at det utvikles stadig mindre, enklere og mer tilgjengelig utstyr (128). Dette 

bygger opp under og tilrettelegger for ansvarsoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. Mer spesialisert medisinsk-teknisk utstyr i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste skaper muligheter for mer desentralisert diagnostikk og 

behandling og kortere behandlingstid for pasienter. Ny, mobil teknologi gjør det mulig å 

diagnostisere og behandle flere akutte sykdoms- og skadetilstander utenfor sykehus. Dette 
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gir nye krav til vurderingskompetanse blant annet i legevakt, hjemmesykepleie og ved 

kommunale døgntilbud for øyeblikkelig hjelp (ØH). 

En annen trend er at det utvikles stadig mer komplisert og dyrere utstyr, som krever større 

plass. Dette fører til et behov for å sentralisere utstyret til større, sentrale sykehus. Utstyret 

krever økt og endret kompetanse og det kan føre til en økt sentralisering av 

pasientbehandlingen.  

Bedre tilgang til undersøkelser og målinger, bedre kvalitet av undersøkelsene og økt støtte til 

å tolke funnene kan øke diagnostisk presisjon, som kan gi økt kvalitet i tjenesten. 

6.5.3 Økt presisjon i diagnostikk og behandling 

Både persontilpasset medisin og økt tilfang av bedre og mer omfattende målinger forsterker 

fremveksten av presisjonsmedisin. Ny kunnskap skal forvaltes og formidles i helsetjenesten, 

og mulighetene for bedre resultater med færre komplikasjoner medfører nye krav til 

utøvelsen av helsehjelp. Dette vil utfordre arbeidsprosessene i helsetjenesten og hvordan 

disse må organiseres for at personell skal kunne gi trygge og effektive helsetjenester til 

pasientene. 

6.5.4 Nye behandlingsformer 

I tillegg til trendene nevnt over, er en rekke nye behandlingsformer under utvikling som 

radikalt kan endre måten helsetjenesten ytes på. Eksempler på dette er endring og 

reparasjon av gener hos mennesker, bruk av stamceller til å erstatte ødelagt vev eller hele 

organer, implantering av nye typer medisinsk-teknisk utstyr for å behandle og overvåke 

sykdommer, og bruk av legemidler skreddersydd til hver innbygger. Behovsanalysen har 

forsøkt å ta høyde for eventuelle endringer i helsetjenesten ved å legge vekt på fleksibilitet, 

men ikke gått inn på konkrete konsekvenser av disse nye behandlingsformene. 

6.6 Teknologisk utvikling 

Teknologi er i økende grad nødvendig for å levere helse- og omsorgstjenester effektivt med 

høy kvalitet hvor også pasientsikkerhet er ivaretatt. Flere har pekt på at helse- og 

omsorgssektoren er en av de sektorene hvor digitalisering vil ha størst innvirkning. 

Utviklingen innenfor helse- og omsorgstjenesten påvirkes av en rekke veivalg, blant annet i 

hvilken grad teknologien blir tatt i bruk. Denne usikkerheten og mulige fremtidige scenarier 

ble utredet av Samfunnsøkonomisk analyse i 2018 på vegne av Helsedirektoratet i rapporten 

Helse-Norge 2040 – Hvordan vil fremtiden bli? (129).  

I dette delkapittelet vil teknologisk utvikling som treffer kommunal helse- og omsorgstjeneste 

trekkes frem, med spesielt fokus på betydning for e-helse og relevans for tiltaket. 

Utviklingstrendene beskrives først generelt før de beskrives i relasjon til helse- og 

omsorgssektoren.  

6.6.1 Generell teknologisk utvikling 

Generelle teknologiske utviklingstrender er muliggjort av teknologisk innovasjon, forbedring 

av funksjonalitet og kontinuerlig økning av ytelse og kapasitet i nettverk, infrastruktur, 

applikasjoner og brukerenheter. Grunnleggende teknologisk utvikling som er relevant for e-

helse og for vårt tiltak er beskrevet i Tabell 7. 
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Tabell 7 Utvalgte teknologiske utviklingstrekk 

Tingenes internett (Internet 

of Things (IoT)/Internet of 

Everything (IoE)) 

Utvikling hvor «alt» kobles sammen via internett. IoT referer til utvikling hvor 

fysiske enheter (maskiner, kjøretøy, produkter, etc.) får funksjonalitet for 

elektronisk kommunikasjon. I IoE kobles også fysiske enheter sammen med 

mennesker og prosesser. 

Stordata (Big Data)  Referer til den eksplosive veksten i strukturert og ustrukturert data og analyse 

av denne. Teknologi muliggjør innsamling, behandling og analyse av store 

mengder strukturerte og ustrukturerte data på tvers av landegrenser, og 

trekker ut innsikt som tilgjengeliggjøres for menneskelig oppfølging. 

Avansert analyse og 

kunstig intelligens 

(Artificial Intelligence, AI) 

En videreutvikling av arbeid med stordata hvor programvare bygger opp 

beslutningsunderlag og synliggjør mønstre basert på dataen som analyseres. 

Programvaren kan lære av dataen den analyserer og vil dermed kunne 

forbedre sin egen algoritme. Innsikt tilgjengeliggjøres for menneskelig eller 

automatisert oppfølging.  

Skytjenester (Cloud 

computing) 
Teknologi- og applikasjonstjenester som leveres fra «skyen». Utnytter 

stordriftsfordeler gjennom deling av applikasjoner og infrastruktur. Tjenester 

deles ofte i private og offentlige tjenester, samt i tjenestekategoriene, IaaS, 

PaaS og Saas. IaaS («infrastructure as a service») kan være leie av 

infrastruktur som data- og lagringskapasitet). PaaS («plattform as a service») 

kan være deling av webserver, utviklingsmiljø, etc. SaaS («software as a 

service») kan være deling av felles systemer som MS Office 360,, ERP- og 

CRM-systemer, men også journalløsninger. 

Bimodal IT / "tung og lett" 

IT 
Kombinasjon av to tilnærminger til IT-utvikling. På den ene siden 

virksomhetskritiske kjernesystemer (tung IT) med lang levetid, og 

tilrettelegging for utvikling og testing av nye løsninger som kan være 

frittstående eller integreres med andre systemer gjennom (standardiserte) 

grensesnitt (API) eller økosystemer (lett IT) på den andre siden (130). Dette 

tillater virksomheter å håndtere endringer i teknologi og brukeratferd, og ta i 

bruk de muligheter nye løsninger og tjenester bringer med seg. 

Mobilitet Mobile og håndholdte enheter og økt funksjonalitet, kapasitet og tjenester som 

tilbys på mobile enheter. Forsterkes spesielt av utviklingstrender innen 

IoT/IoE, skytjenester og stordata. 

Automatisering Teknologier som understøtter automatisering av prosesser er under sterk og 

rask fremvekst, enten automatisering som en integrert del av eksisterende 

forretningssystemer eller som en tredjeparts programvare som opererer 

utenfor og på tvers av eksisterende forretningssystemer.  

Blokk-kjeder (Blockchain) Handler om å understøtte trygg verdioverføring uten et betrodd eller 

kontrollerende mellomledd. Teknologien beskrives fortsatt som å være i tidlig 

fase, men det er sannsynlig at den har potensiale for å understøtte sikre og 

automatiserte tjenester (53). En studie på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet omtaler ulike mulige anvendelsesområder for 

teknologien med særlig vekt på offentlig sektor i Norge. Den påpeker at 

utprøving og eksperimentering er en mulig måte å tilnærme seg blokk-kjeder 

på og at det bør være opp til de enkelte virksomheter i stat og kommune å ta 

initiativ til slik utprøving (131). 

 

6.6.2 Teknologisk utvikling innen helse 

En sterk forbrukerorientert teknologiutvikling, sammen med innbyggernes engasjement i og 

behov for informasjon om egen helse, åpner for muligheter og utfordringer for helse- og 

omsorgssektoren. 
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Avansert analyse og kunstig intelligens (AI) representerer et nytt område for verdiskapning, 

blant annet innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Eksisterende data kan utnyttes på 

nye måter og bidra til bedre beslutninger i utredning og behandling. I visse sammenhenger 

kan teknologien kanskje erstatte behovet for helsepersonell. Industrialiseringen innenfor 

dette feltet er allerede i gang, hvor det blant annet er eksempler på at AI kan identifisere 

hudkreft mer presist enn dermatologer (132). Imidlertid er teknologien fortsatt i sin barndom, 

og det har vært vesentlige tilbakeslag (133). AI er likevel forespeilet som noe av det som vil 

medføre størst endring i IT-historien, og med fremskritt innenfor persontilpasset medisin, 

immunterapi, nanomedisin og bruk av sensorer som samler og benytter data vil endringen 

kunne bli avgjørende for helse- og omsorgssektoren (5).  

Økt bruk av automatisering tilrettelegger for utforsking av avstandsoppfølging av mange 

pasienter med sammensatte behov. I tillegg kan robotteknologi benyttes for å effektivisere 

eller sanere manuelle og repetitive arbeidsoppgaver og frigjøre tid til omsorgs- og 

pasientrettet arbeid.  

Teknologisk utvikling som er relevant for e-helse vil kunne bidra til at kommunal helse- og 

omsorgstjeneste i fremtiden kan levere tryggere helsetjenester på en mer ressurs- og 

kostnadseffektiv måte. I de følgende avsnittene beskrives noen utvalgte utviklingstrekk 

nærmere: 

• Utvikling av journalløsninger 

• Skytjenester i helse- og omsorgssektoren 

• Standardisering og interoperabilitet 

• Helsefaglig standardisering, kodeverk og terminologi 

• Økt utbredelse og videre utvikling av velferdsteknologi 

• Forbrukertjenester og forbrukerteknologi 

6.6.2.1 Utvikling av journalløsninger 

Fremtidens journalløsninger vil være et viktig virkemiddel for å kunne dra nytte av 

teknologiske utviklingstrekk som berører kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Journalløsninger har gått fra å inneha funksjonalitet som erstatter papirjournalene med fokus 

på hver enkelt virksomhet, til å være kompliserte systemer for flere virksomheter som 

tilrettelegger for beslutningsstøtte og samhandling. De siste årene har også utviklingen 

tilrettelagt for beslutningsstøtte og aktiv involvering av innbyggerne, som beskrevet i 

delkapittel 3.1. Moderne journalløsninger baserer seg på at innbyggernes helseopplysninger 

er tilgjengelig i formater som kan behandles av datamaskiner på tvers av virksomheter, 

uavhengig av hvem som skal benytte informasjonen. 

I den videre utviklingen av journalløsninger vil leverandørene i økende grad tilby åpne 

grensesnitt, som kan gjøre integrasjon mellom kjernesystem og programvare fra andre 

leverandører enklere. Kjernesystemene, tung IT, vil trolig leveres av store leverandører med 

omfattende forvaltning og videreutvikling fokusert på felles funksjoner. Applikasjoner og 

annen spesialisert programvare, lett IT, kan utvikles frittstående, prøves ut og integreres med 

tung IT gjennom åpne grensesnitt i tilgjengelige plattformer. Dette åpner både for rask og 

smidig utvikling og utprøving, og innføring av tyngre felles funksjoner som organisasjonen 

trenger tid på å fullføre. Resultatet er både forutsigbarhet og nyskapning. 

Analyseselskapet Gartner beskriver fremtidens journalløsninger som en fleksibel Klinisk 

Plattform som støtter de komplekse behovene fremtidens helse- og omsorgstjeneste vil ha. 

Dette kan blant annet være støtte til samarbeid mellom tverrfaglige team og mellom ulike 
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helseaktører, innsamling og tilgjengeliggjøring av data fra ulike kilder inkludert 

forbrukerteknologi, beslutningsstøtte basert på innsikt generert fra data, funksjonalitet for 

prediktiv analyse og tilhørende varslinger, samt persontilpasset innhold for innbyggerne. Ny 

Klinisk Plattform vil også støtte virtuell omsorg, dele informasjon med innbyggerne og dra 

nytte av pasientenes engasjement i egen helse. Dette gir ofte bedre pasienttilfredshet (3). 

Gartner påpeker at generasjon 3-systemene på markedet i dag ikke er i stand til å håndtere 

alle de forventede endringene innen medisin og teknologi. Det vil kreve like mye ressurser og 

innsats å gå fra generasjon 3 til Klinisk Plattform som det krevdes å gå fra generasjon 2 til 

generasjon 3. Som beskrevet i delkapittel 3.1 tilsvarer journalløsningene som er i bruk i 

Norge omtrent generasjon 2 (4). 

I 2014 ble det utført en analyse av det norske leverandørmarkedet hvor blant annet 

journalsystemene i kommunal helse- og omsorgstjeneste ble vurdert. I henhold til 

analyseselskapet Gartners generasjonsmodell for journalsystemer (3) som er beskrevet i 

Tabell 1, ble funksjonaliteten vurdert til generasjon 2, med delmengder av generasjon 3 (4). 

Siden analysen ble gjennomført har det i varierende grad skjedd utvikling i journalsystemene 

på det norske markedet. 

Healthcare Information and Management Systems Society, HIMSS, trekker i 2017 frem de 

samme utviklingstrekkene (134) og påpeker at interoperabilitet, sammen med avansert 

analyse og kunstig intelligens, vil gjøre fremtidens helsetjeneste bedre i stand til å fastslå hva 

som faktisk gir god helse. Dette forutsetter interoperabilitet i fremtidens IT-systemer slik at 

det er mulig å hente data fra flere ulike systemer og datakilder og sammenstille dette til 

meningsfull informasjon. 

Utviklingstrekkene tilsier at fremtidens journalløsninger vil kunne tilby tettere integrasjon med 

data fra Internet of things og apper, klinisk rettet analysefunksjonalitet og persontilpasset 

behandling. Videreutvikling av journalløsninger som ivaretar informasjonssikkerhet og 

personvern, vil være en forutsetning for digitalisering av helse- og omsorgssektoren, for å 

levere moderne helsetjenester og dra nytte av utviklingen innenfor medisin og teknologi. 

6.6.2.2 Skytjenester i helse- og omsorgssektoren 

Tjenesteutsetting er en attraktiv løsning for den enkelte virksomhet for å sikre effektiv 

håndtering av digitale verdikjeder. Tjenesteutsetting kan ved bruk av skyløsninger forenkle 

driften dramatisk. En leverandør av skytjenester kan overta oppgaver som oppgraderinger, 

sikkerhetskopiering og beskyttelse mot virus og hackerangrep, og generelt sørge for at 

journalløsningen er oppdatert og tilgjengelig. Bruk at skytjenester kan dermed gi bedre 

tilgjengelighet til systemet. Om leverandøren velger å tilby journalsystemet som "software as 

a service" (SaaS), vil alle brukerne av systemet som regel bruke samme versjon, og i 

prinsippet ha tilgang til samme funksjonalitet og samhandlingsløsninger. 

I rapporten Utviklingstrekk 2018 (53) viser Direktoratet for e-helse til at bruk av skytjenester 

innenfor visse rammer også kan ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en bedre 

måte. Skyløsninger som er bygget for det profesjonelle markedet er ofte mer robuste enn 

løsninger rettet mot forbrukere, også innenfor sikkerhet og personvern. Selskapene bak 

profesjonelle skyløsninger tilfredsstiller ofte flere regulatoriske krav, har høy transparens og 

innbyr til høy tillit, for eksempel ved å la vedlikeholdsarbeidere kun ha utvidete tilganger til 

maskiner, tjenester og data i bestemte tidsrom, hvor all aktivitet logges. 

Å benytte skyløsninger vil imidlertid ikke være det samme som å ha felles journalløsninger. 

Selv om skyløsninger benyttes vil det fortsatt måtte eksistere logiske skiller mellom journal-

løsningene. Med mindre de ulike aktørene inngår avtaler om deling av pasientjournaler, vil 
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innbygger måtte ha en journal per virksomhet. Journalsystemene er sjelden tilrettelagt for 

slike logiske skiller fullt ut, og da opprettes det gjerne adskilte installasjoner innenfor en og 

samme skyløsning. For å få til digital samhandling mellom slike installasjoner brukes 

separate samhandlingsløsninger, selv om begge journalløsningene kommer fra samme 

leverandør. 

Meld. St. 27, Digital Agenda for Norge, oppfordrer virksomheter til å ta i bruk skyløsninger 

(113). Bruk av skyløsninger og tjenesteutsetting innebærer at virksomheter gir fra seg deler 

av den direkte kontrollen over systemer og behandling data. Denne utviklingen gjør hver 

enkelt virksomhet sin vurdering av personvern og informasjonssikkerhet spesielt aktuell.  

Nasjonale trusselvurderinger fremhever digital spionasje som en stor risikofaktor i årene 

fremover (127). Interessen for personopplysninger er også blitt større og vil fortsette å øke. 

De største eksterne truslene er tjenestenektangrep fra internett og løsepengevirus som 

krypterer store filområder. Det siste året har vi sett en økning i digitale angrep tilpasset 

bedrifter og offentlige virksomheter, ytterligere beskrevet i delkapittel 3.4.2. For kommunal 

helse- og omsorgstjeneste kan digitale angrep forårsake nedetid på kritiske systemer, og 

utviklingen medfører at pasientsikkerhet i økende grad blir avhengig av 

informasjonssikkerhet. 

6.6.2.3 Standardisering og interoperabilitet  

En forutsetning for å gå fra Gartners generasjon 2 til 3 er økt strukturering av helse-

opplysninger. Som beskrevet i delkapittel 3.1 har IKT-systemene som kommunal helse- og 

omsorgstjeneste benytter lav grad av strukturering og standardisering. Det er vanskelig å 

gjenbruke og utveksle helseopplysninger, og det er liten grad av interoperabilitet mellom de 

tallrike systemene. Dette har bidratt til at integrasjonsprosjekter har vært særdeles kostbare 

og krevende.  

Semantisk interoperabilitet i helse- og omsorgstjeneste oppnås når to eller flere systemer 

kan utveksle og behandle informasjon med en entydig og felles forståelse, uten at 

systemene må ha forkunnskap om hvordan informasjonen skal brukes av andre systemer. 

Det kreves tid og ressurser for å oppnå det nivået av semantisk interoperabilitet som er 

nødvendig for at helsepersonell skal ha tilgang til informasjon og data kan deles på tvers av 

aktører, uavhengig av organisering (135). Dette er likevel en pågående trend, hvor 

internasjonale standarder for strukturering av helseopplysninger modnes og tas i bruk i 

økende grad (136). 

Pågående utvikling innenfor åpne plattformer og API-basert tilgjengelighet vil legge til rette 

for at kompleksiteten forbundet med samhandling mellom IKT-systemer kan reduseres. Bruk 

av åpne, standardiserte og godt dokumenterte APIer kan gjøre utvikling, testing og innføring 

av fremtidige løsninger mindre ressurskrevende, og testing av samhandling med øvrig 

systemlandskap mer forutsigbart. 

6.6.2.4 Helsefaglig standardisering, kodeverk og terminologi 

Standardisering har også en helsefaglig side. I takt med økende kunnskap er det behov for å 

oppsummere og anvende kunnskapen best mulig i klinisk praksis. En forutsetning for dette er 

helsefaglig standardisering, hvor oppdatert kunnskap blir sammenstilt, relevant informasjon 

blir utvalgt og kliniske arbeidsprosesser blir tilpasset slik at kunnskapen utnyttes, såkalt beste 

praksis. Helsefaglig standardisering er avgjørende for å nå målsetningen om reduksjon av 

uønsket klinisk variasjon, som beskrevet i delkapittel 6.4.3. Moderne journalløsninger med 

avansert prosess- og beslutningsstøtte kan støtte helsepersonell ved å presentere 

oppdaterte faglige retningslinjer, bruke dem som forslag i oppfølging av pasienten, og 
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anvende kunnskapen fra dem til å fange opp mangler eller eventuelle feil før de settes ut i 

livet. Dette krever imidlertid at det etableres nasjonale prosesser for utvikling, innføring og 

forvalting av faglige retningslinjer og prosedyrer (137).  

Felles strukturer i form av felles definerte terminologier og informasjonsmodeller er en 

forutsetning for både helsefaglig standardisering, prosess- og beslutningsstøtte, og god 

informasjonsflyt i helsetjenesten. Regler i beslutningsstøtte må for eksempel være utformet 

med samme terminologi som pasientinformasjonen de skal anvendes på. Bruk av 

standardisert terminologi styrker tverrfaglig samarbeid, da presis og ensartet informasjon vil 

bidra til felles forståelse for pasientens tilstand og behov, og til bedre oversikt over gitt 

helsehjelp. Dette forenkler planlegging og oppfølging av helsehjelp når ulike fagpersoner 

samarbeider om pasienten, og kan på denne måten styrke kvaliteten av 

helsehjelpen. Strukturerte og standardiserte data kan aggregeres og brukes til 

kvalitetsforbedringsarbeid, styringsformål og forskning, og funnene vil kunne være 

sammenlignbare nasjonalt og internasjonalt.  

Avanserte terminologier som SNOMED CT (138) kan brukes til logiske grupperinger av 

informasjonen og til å koble mangfoldet av eksisterende kodeverk med hverandre. Dette 

utvider omfanget av informasjon som kan aggregeres eller brukes til beslutningsstøtte. Ved 

hjelp av disse grupperingene kan for eksempel alle artene av bakterier som normalt er 

sensitive for penicillin samles inn i få, enkle regler for anbefaling av antibiotikabehandling. 

Videre kan slike terminologier oversette fagtermer til lettere forståelige termer, eksempelvis 

oversette tibia til skinneben. Dette kan gi pasienter forbedret mulighet til å få oversikt over og 

forstå innholdet i egen journal og behandlingsplan, og styrke samhandlingen mellom pasient 

og helsepersonell. 

Direktoratet for e-helse har etablert et program for arbeid med kodeverk og terminologi som 

skal sikre at målbildet forbundet med kodeverk og terminologi kan nås. Programmet skal 

bl.a. avklare hvilke områder SNOMED CT skal brukes på, og påbegynne arbeidet med å 

forberede terminologien for bruk i journalløsninger. Dette arbeidet innebærer tilpasning, 

oversetting, etablering av regelverk og kobling av SNOMED CT til andre kodeverk. 

6.6.2.5 Økt utbredelse og videre utvikling av velferdsteknologi 

En rekke kommuner jobber med å endre vesentlige deler av helsetjenesten ved å ta i bruk 

velferdsteknologi (139) som elektroniske legemiddeldispensere, GPS, digital trygghetsalarm, 

digital fjernkonsultasjon m.m. Utprøvingen i regi av Velferdsteknologi-programmet har vist 

mulighet for store ressursbesparelser i kommunene. Dette forutsetter at teknologien 

anvendes på egnede problemstillinger (140), at oppfølging av utstyret sentraliseres til egne 

responssentre og at arbeidsprosessene rundt innbyggeren tilpasses. Det er ventet at 

utviklingen av velferdsteknologi og trenden med å ta den i bruk vil øke i årene som kommer, 

og at bruken av ambulerende tjenester vil øke. Samarbeid med kommuner, 

avtalespesialister, nærsykehus og bruk av teknologi regnes som avgjørende for å kunne gi 

innbyggerne et godt tilbud der de bor  

6.6.2.6 Forbrukertjenester og forbrukerteknologi 

Begrepene forbrukertjenester og -teknologi inneholder personnære produkter, og de 

tjenestene som er knyttet til eller tilbys i sammenheng med dette. Personnær teknologi er en 

samlebenevnelse for elektroniske enheter som er festet til kroppen, såkalte "wearables". 

Enhetene har ulike sensorer og funksjonalitet for innsamling, analyse, lagring og sending av 

data. Tjenester som tilbys i tilknytning til personnær teknologi kan være apper som 

analyserer data selv eller laster dem opp til skybaserte lagringsløsninger for sammenligning 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   83 

 

med andre data. Appene presenterer deretter resultatene for brukeren på ulike måter, og 

skaper interaksjon. Om for eksempel en treningsapp forteller at brukerens venner har trent 

mer i det siste, kan brukeren bli motivert til å øke innsatsen selv, og blir belønnet av appens 

tilbakemeldinger. Denne effekten kan også brukes i terapeutisk øyemed. Utviklingstrendene 

tingenes internett, stordata og avansert analyse, skytjenester og mobilitet er spesielt 

relevante for utviklingen innen forbrukerteknologi og -tjenester. 

Eksempler på teknologi, produkter og tjenester som er forbundet med eller benytter 

personnær teknologi finnes i Tabell 8. 

Tabell 8 Eksempler på teknologi, produkter og tjenester som er forbundet med eller 

benytter personnær teknologi 

• En av de mest kjente formene for personnær teknologi er optiske målene som kan måle puls, 

blodtrykk, hydrering, kroppsfett, oksygenmetning i blodet og EKG. Optiske målere for måling av 

puls har vært i markedet en stund (pulsklokker), mens andre bruksområder er under utvikling. 

Eksempelvis finnes det smarte ørepropper som identifiserer type aktivitet, måler puls, åndedrag, 

distanse etc., hvor en innebygget "talecoach" motiverer brukeren.  

• Personnær teknologi som kan benyttes av folk med diabetes blir stadig mer normalt.  Dette kan 

være apper hvor brukeren registrerer glukosenivået sammen med informasjon om aktivitet og 

matinntak, og mottar tilbakemeldinger og råd ved registrering og i løpet av dagen. Annen teknologi 

tilbyr kontinuerlig måling av glukosenivå i blodet via en liten sensor som måler blodsukkernivået 

like under huden. En app analyseres målingene og brukeren mottar varsler ved høye og lave 

verdier. Brukeren kan legge inn tilhørende informasjon om aktiviteter, og de fleste appene tilbyr 

veiledning i sanntid. 

• Teknologi kan også legges inn i tekstiler, slik at klær kan overvåke hjerteaktivitet, respirasjon, 

søvn, fysisk aktivitet og annet. Dette gjør registreringene mindre avhengig av at bruker selv må 

huske på å sette på seg sensorene.  

• Tjenester forbundet med personnær teknologi kan for eksempel være oppfølging fra 

helsepersonell. Data, som enten er registrert automatisk fra sensorer eller av pasienten selv, 

sendes til helsepersonell som tolker, gir råd og følger opp pasienten digitalt. 

• De store programvareleverandørene tilbyr i økende grad løsninger (Health Records fra Apple) 

som tilbyr brukerne å lese, håndtere og dele egen journal. Dette vil kunne gi brukerne en mer 

helhetlig oversikt over egen helseinformasjon og samler helsedata fra samarbeidende 

helseaktører. 

 

Forbrukerteknologi og -tjenester brukes både av friske for å følge opp egen utvikling og 

helse, og av syke i behandlingsforløp. Produkter og teknologi vil i økende grad kommunisere 

med flere elektroniske enheter, og dermed kunne gi både brukere og helsepersonell mer 

kontekstbestemt informasjon. Utviklingen innenfor området drives frem både av 

grunnleggende teknologisk utvikling (6.6.1), etterspørsel fra forbrukere og fra helse- og 

omsorgstjenesten.  

Forbrukerne har økende teknologiinteresse, kjøpekraft og eierskap til egen helse. Dette vil 

gi økt etterspørsel etter teknologi for å være bedre informert om egen helse, egen genetisk 

profil, helseutvikling og sykdommer de står i fare for å utvikle. Teknologien vil aktivisere 

innbyggere og pasienter, øke grad av egendiagnostikk og behov for kliniske vurderinger av 

denne. Dette kan gjøre brukere av slik teknologi mer engasjert i å forbedre egen helse, 

samtidig som det kan øke innbyggernes forventninger og engasjement i møte med 

kommunal helse- og omsorgstjeneste.   
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Kommunal helse- og omsorgstjeneste vil i økende grad etterspørre teknologien for å 

effektivisere arbeidsprosesser og øke kvaliteten i helsetjenesten. Data fra teknologien kan 

tilføre informasjon om helsetilstand og kontekst til bruk i beslutningsstøtte. Teknologien kan 

legge til rette for hjemmebasert pleie og sykdomsbehandling, blant annet innenfor det vi i dag 

refererer til som velferdsteknologi. Eksempelvis kan bruk av enkle sensorer som for 

eksempel badevekter avgi viktige data for en innbygger med hjertesvikt og gi mulighet for 

avstandsoppfølging. Bruk av sensorer, fjernovervåking og e-konsultasjoner tilrettelegger for 

mer effektive arbeidsprosesser og høyere kvalitet. E-konsultasjoner er løftet frem som en 

viktig tilrettelegger for økt effektivitet spesielt for innbygger, da dette gjør at innbygger slipper 

reisevei for å møte fysisk hos legen. Teknologien vil også kunne bidra til forebyggende 

arbeid, ved at risiko for sykdom - og sykdommen selv - kan oppdages og behandles på et 

tidligere stadium. Mange kommuner har allerede anskaffet nye digitale velferdsteknologi-

løsninger og opplever utfordringer når systemene ikke snakker sammen med kommunens 

journalløsning.  

Den kommersielle utviklingen, og innbyggernes interesse i å følge opp egen helse kan gi 

helse- og omsorgstjenesten mulighet til å benytte data fra personnær teknologi som et 

supplement til tradisjonelle undersøkelser og velferdsteknologi implementert av helse- og 

omsorgstjenesten. En viktig forutsetning for kommersialisering er at dataene fra 

forbrukerteknologi blir tilgjengelig for helsepersonell. Omfattende datainnsamling fra 

forbrukerteknologi kan også spille en rolle i utviklingen av presisjonsmedisin (geonomic 

medicine og precision medicine). Denne utviklingen forutsetter også at data om innbyggere 

tilgjengeliggjøres, slik at kunstig intelligens (AI) kan bruke datasettet til å se samvariasjon og 

trender, og foreslå eventuelle diagnoser og behandlinger (135). 

6.7 Oppsummering av fremtidige utviklingstrekk 

Demografiske utviklingstrekk 

1. Den forventede befolkningsutviklingen vil være preget av en aldrende befolkning 

med mer sammensatte helseproblemer og forsterker behovet for å gjøre den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten i stand til å dekke den økte etterspørselen 

etter helsetjenester. 

2. Bedre medisinsk diagnostikk og behandling fører til mer sammensatte og komplekse 

sykdomsbilder i befolkningen, med større innslag av kroniske tilstander. Dette vil 

sette høyere krav til samhandling mellom de ulike kommunale helse- og 

omsorgstjenestene, men også med andre kommunale tjenester og 

spesialisthelsetjenesten. 

3. Uten en endring i dagens helse- og omsorgstjeneste vil det omkring 2025 allerede 

være en underdekning på helse- og sosialpersonell fordelt på spesialist-

helsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre sektorer som en 

følge av befolkningsutviklingen.  

Strammere økonomiske rammebetingelser 

4. Presset på offentlige finanser vil øke som et resultat av (1) en aldrende befolkning 

som vil medføre lavere skatteinntekter og økte utgifter i helse- og omsorgstjenesten, 

(2) en forventet lavere oljeproduksjon og avkastning på allerede investerte midler i 

oljefoldet, og (3) en redusert produktivitetsvekst. 
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Endringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

5. En utvikling i form av ansvarsoverføring mot den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten sammen med at innbygger tar et større ansvar for egen helse, 

leder til at teamorganisering i form av strukturerte team er i utvikling på to områder, 

1) primærhelseteam bestående av fastlege, sykepleier og helsesekretær i 

fastlegepraksiser og 2) oppfølgingsteam som settes sammen av de tjenestene som 

brukeren til enhver tid trenger og ønsker oppfølging av. 

6. Utviklingen av fastlegetjenesten møter enkelte sentrale utfordringer som en følge av 

et økt antall oppgaver, revidert fastlegeforskrift, innføring av nye funksjons- og 

kvalitetskrav og at pasienter med komplekse tilstander skrives ut tidligere fra 

sykehus enn før. Befolkningens behov for lokale legetjenester vil øke og i den 

sammenheng er det et sterkere behov for effektiv støtte til arbeidsprosesser, samt 

støtte til teamorganisering, delegering og koordinering av oppgaver og felles 

planlegging på tvers av tjenester.  

Innbyggernes forventninger 

7. Innbyggernes kunnskap om og engasjement i egen helse, samt ønske om større 

kontroll over egen helse er utviklingstrekk som henger sammen med at innbyggeren 

i større grad har tilgang til egen helseinformasjon. Utviklingen leder til en mer 

forbrukerorientert helsetjeneste hvor tilbudet og tilgjengeligheten av tjenester knyttet 

til personlig helseteknologi og mer tradisjonelle helsetjenester fører til at innbyggere 

vil forvente større grad av fleksibilitet, samt økt etterspørsel etter både de 

tradisjonelle helsetjenestene, men også helsetjenester knyttet til forbrukerteknologi. 

8. Innbyggerne forventer å bli plassert i sentrum av en sømløs og effektiv helsetjeneste 

med brukervennlige løsninger hvor informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt. 

De forventer også at helsetjenesten utnytter innbyggernes og pårørendes ressurser 

bedre, hvor informasjon og data deles mellom alle aktørene, inkludert innbyggeren 

selv, og hvor innbyggeren får økt valgfrihet, bedre mulighet til å kunne ta del i 

beslutninger om egen helse og kontroll over egne opplysninger. Dette innebærer 

også å kunne få helsetjenester i hjemmet slik at de kan bo der lengst mulig. 

Medisinsk utvikling 

9. Fremveksten av presisjonsmedisin forsterkes som et resultat av utviklingen innen 

persontilpasset medisin og medisinsk-teknisk utstyr. Ny kunnskap skal forvaltes og 

formidles i helsetjenesten som igjen stiller nye krav til utøvelsen av helsehjelp, 

arbeidsprosesser og organisering for at personell skal kunne gi trygge og effektive 

helsetjenester til pasientene. 

10. Nye behandlingsformer, som for eksempel reparasjon av gener hos mennesker, bruk 

av stamceller til å erstatte ødelagt vev eller hele organer og bruk av legemidler 

skreddersydd til hver innbygger, er noen behandlingsformer som radikalt kan endre 

måten helsetjenesten ytes på. 

Teknologisk utvikling 

11. De siste årene har utviklingen innen journalsystemer tilrettelagt for beslutningsstøtte, 

samhandling og aktiv involvering av innbyggerne. Den fremtidige utviklingen vil i 

økende grad tilby åpne grensesnitt inn mot plattformer, dette vil gi løsninger som kan 
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muliggjøre enklere integrasjon mellom kjernesystem og applikasjoner og 

programvare fra ulike leverandører.  

12. Journal- og samhandlingsløsninger vil i større grad støtte samarbeid mellom 

tverrfaglige team og mellom ulike helseaktører, innsamling og tilgjengeliggjøring av 

data fra ulike kilder inkludert forbrukerteknologi, beslutningsstøtte basert på innsikt 

generert fra data, funksjonalitet for prediktiv analyse, samt persontilpasset innhold 

for innbyggerne. 

13. Det er liten grad av interoperabilitet mellom de tallrike systemene som gjør det 

vanskelig å gjenbruke og utveksle helseopplysninger på tvers av virksomheter i 

helse- og omsorgssektoren. Pågående utvikling innenfor åpne plattformer og API-

basert tilgjengelighet vil legge til rette for at kompleksiteten forbundet med 

samhandling mellom IKT-systemer kan reduseres. 

14. Personnær teknologi («wearables») med ulike sensorer vil være nye kilder til data, 

og vil gjøre teknologi for måling eller innsamling, analyse, lagring og sending av data 

enda mer tilgjengelig for forbrukerne. Tingenes internett, stordata og avansert 

analyse, skytjenester og mobilitet er utviklingstrender som understøtter dette, og gjør 

teknologien stadig mer relevant for helseformål. 
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7 Behov identifisert fra fremtidige 

utviklingstrekk 

Behovene er utledet fra beskrivelsen om fremtidige utviklingstrekk i kapittel 6. 

Utviklingstrekkene forsterker behovet for en journal- og samhandlingsløsning for å 

understøtte en mer effektiv og koordinert helse- og omsorgstjeneste.  

 

1 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for en journal- og samhandlingsløsning 

som understøtter en bedre kapasitetsutnyttelse for å håndtere fremtidig etterspørsel 

etter tjenester som følge av økte forventninger hos innbyggerne, demografiske 

utviklingstrekk og et redusert økonomisk handlingsrom. 

 

2 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste må evne å kunne tilpasse seg endringer i 

rammebetingelser og struktur, samt kunne organisere helsetjenestene på nye måter for 

å bl.a. møte den økende ansvarsoverføringen fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. 

 

3 
Det er behov for journal- og samhandlingsløsninger som understøtter teamorganisering, 

delegering og koordinering av oppgaver og felles planlegging på tvers av tjenester. 

 

4 
Det er behov for journal- og samhandlingsløsninger som støtter at helsehjelp i større 

grad kan gis i hjemmet og innbygger kan bo lenger hjemme. 

 

5 

Innbyggeren har behov for en sømløs og effektiv helsetjeneste med brukervennlige 

løsninger som gjør at innbyggere og deres pårørende lettere kan delta i helsehjelpen og 

har kontroll over egne opplysninger. 

 

6 

Det er behov for journal- og samhandlingsløsninger som utnytter mulighetene den 

medisinske og teknologiske utviklingen gir for å øke kvaliteten og effektiviteten i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 

7 

Det er behov for journal- og samhandlingsløsninger som tilrettelegger for innsamling og 

tilgjengeliggjøring av data fra ulike kilder, inkludert velferds- og forbrukerteknologi. 

Løsningene må tilby beslutningsstøtte basert på innsikt generert fra data, funksjonalitet 

for analyse, samt persontilpasset innhold for innbyggerne. 
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8 Behov identifisert ved analyse av 

stortingsmeldinger 

I dette kapitelet beskrives de mest sentrale behovene som er utledet fra stortingsmeldinger. 

Det er gjort en vurdering av i hvilken grad målene og behovene som kan utledes fra disse, 

forventes å være relevante for tiltaket. 

For beskrivelse av metode og underlag for analysen foretatt her, se Behovsanalysens 

Vedlegg 2: Analyse av meldinger til Stortinget. I analysen er det utledet 13 behov. 9 av disse 

er vurdert som mest sentrale for tiltaket og er beskrevet under.  

1 
Helsepersonell har behov for bedre tilgang til relevant og oppdatert informasjon om 

pasientene, uavhengig av hvor i helsetjenesten informasjonen er registrert. 

Behovet er gjengitt i flere stortingsmeldinger og har bred politisk oppslutning. Behovet er 

avgjørende for å realisere målene om:  

a. at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger i 

Meld. St. 9 (2012-2013) én innbygger – én journal 

b. å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler i Meld. St. 28 (2014–2015) 

Legemiddelmeldingen 

c. å legge til rette for etablering av primærhelseteam i Meld. St. 26 (2014–2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste. 

2 
Helsepersonell har behov for verktøy som kan gi bedre hjelp til å ta valg basert på 

oppdatert kunnskap og vedtatte kriterier for prioritering. 

Behovet fremgår av flere stortingsmeldinger. Behovet er imidlertid i liten grad fulgt opp 

gjennom praktisk politikk, og det er usikkert i hvilken grad dette behovet vil bli prioritert i lys 

av andre behov. Behovet er avgjørende for å realisere målene om: 

a. å bedre pasientsikkerhet og redusere uønskede hendelser ved å bedre oversikten 

over omfang og risikoområder. Hendelser som har eller kunne ha ført til 

pasientskade, skal analyseres og følges opp med tiltak i Meld. St. 10 (2012-2013) 

God kvalitet – trygge tjenester 

b. å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler i Meld. St. 28 (2014–2015) 

Legemiddelmeldingen. 

3 
Helsepersonell har behov for å samhandle mer effektivt for å kunne jobbe teambasert og 

etablere og dele helhetlige planer for oppfølging av innbygger. 

Behovet fremgår av flere stortingsmeldinger, og har bred politisk oppslutning. Behovet er 

avgjørende for å realisere målene om: 

a. at informasjon kan deles og gjenbrukes i ulike sammenhenger hvor alle sitter med det 

samme informasjonsgrunnlaget i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal 
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b. at de kommunale tjenestene integreres bedre med hverandre for å oppnå mer 

tverrfaglighet, rask og effektiv forebyggende helsehjelp, bredere og mer kompetent 

oppfølging av kronikergrupper, samt bedre utnyttelse av personell og kompetanse i 

tjenesten i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg 

c. å legge til rette for etablering av mer ambulant behandling i form av flerfaglige 

ambulante team der spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten arbeider sammen på en måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer 

koordineringen og sikrer kompetanseoverføring mellom nivåene i Meld. St. 26 (2014–

2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. 

4 

Helsepersonell har behov for i større grad å kunne overføre data mellom løsninger som 

brukes ved ytelse av helsehjelp, som for eksempel journalløsninger, medisinteknisk 

utstyr og velferdsteknologi. 

Behovet fremgår av flere stortingsmeldinger, og er særlig aktuelt i forbindelse med 

utviklingen av velferdsteknologi som et virkemiddel for å dempe kostnadsveksten i den 

offentlige helsetjenesten. Behovet er avgjørende for å realisere målene om: 

a. å legge til rette for etablering av mer ambulant behandling i form av flerfaglige 

ambulante team der spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten arbeider sammen på en måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer 

koordineringen og sikrer kompetanseoverføring mellom nivåene i Meld. St. 26 (2014–

2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. 

b. at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor i sin kontakt med offentlige virksomheter 

ikke må levere samme opplysning mer enn én gang i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital 

agenda for Norge. 

5 

Innbygger har behov for styrket konfidensialitet og bedre rådighet over egne 

personopplysninger, herunder å kunne reservere seg mot tilgang til og gjenbruk av 

opplysninger. 

At innbygger i utgangspunktet skal ha rådighet over egne helseopplysninger, er gjentatt i 

flere stortingsmeldinger og har bred politisk oppslutning. Stortinget har også vedtatt nytt 

personvernregelverk som styrker dette utgangspunktet. Behovet er avgjørende for å 

realisere målene om: 

a. at folk skal ha råderett over egne personopplysninger og være i stand til å ta vare på 

sitt eget personvern, herunder å kunne reservere seg mot oppføring i helseregistre og 

annen gjenbruk i Meld. St. 11 (2012-2013) Personvern 

b. at Personvern skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Meld. St. 27 

(2015-2015) Digital agenda for Norge 

6 
Innbyggerne har behov for bedre tilgang til egne helseopplysninger, til planer for 

helsehjelp og til informasjon om rettigheter. 

Innbyggers overordnede rett til informasjon er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. 

Det er bred enighet om å styrke innbyggernes reelle mulighet til innsyn, samt gi innbyggeren 

bedre muligheter til å få innsyn i bruken av helseopplysninger. Behovet er avgjørende for å 

realisere målene om:  

a. å gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og 

styrker informasjon og kommunikasjon mellom pasient og behandler i Meld. St. 26 

(2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. 
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b. å sette pasienter og brukeres behov og ønsker i sentrum og at aktiv med-

bestemmelse skal ligge til grunn for beslutninger om behandlings- og omsorgstilbudet 

til den enkelte i Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester 

7 
Innbygger har behov for løsninger som gjør det enklere å kommunisere med helse- og 

omsorgstjenesten og som gjør dem mer delaktige i eget behandlingsforløp 

Oppfyllelse av dette behovet kan bidra til å bedre tilgjengeligheten, men vil i begrenset grad 

bedre kapasitetsutnyttelsen. Behovet er avgjørende for å realisere målene om:  

a. å gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og 

styrker informasjon og kommunikasjon mellom pasient og behandler i Meld. St. 26 

(2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste.  

b. å sette pasienter og brukeres behov og ønsker i sentrum, at erfaringene deres skal 

brukes i forbedringsarbeid, og at aktiv medbestemmelse skal ligge til grunn for 

beslutninger om behandlings- og omsorgstilbudet til den enkelte i Meld. St. 10 (2012-

2013) God kvalitet – trygge tjenester 

8 
Det er behov for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan samhandle mer 

effektivt og helhetlig med andre kommunale tjenester og funksjoner. 

Behovet kan i noen grad også løses ved andre midler enn IKT-tiltak, og det er derfor usikkert 

om behovet vil bli fulgt opp på en måte som vil legge tungtveiende føringer for tiltaket. 

Behovet er avgjørende for å kunne realisere målene om: 

a. at de kommunale tjenestene integreres bedre med hverandre for å oppnå mer 

tverrfaglighet, rask og effektiv forebyggende helsehjelp, bredere og mer kompetent 

oppfølging av kronikergrupper, samt bedre utnyttelse av personell og kompetanse i 

tjenesten i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg 

b. at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, 

uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem, og at innbyggere, 

næringsliv og frivillig sektor i sin kontakt med offentlige virksomheter ikke må levere 

samme opplysning mer enn én gang i Meld. St. 27 (2015-2015) Digital agenda for 

Norge 

9 

Det er behov for at oppdaterte opplysninger er mer tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 

ledelse og styring, herunder helseanalyse, forskning, forebyggende folkehelsearbeid og 

beredskap. 

Dette er det behovet som fremgår oftest i de analyserte stortingsmeldingene. Det er stort 

fokus på å utvikle og synliggjøre kvalitetsindikatorer. Det er likevel usikkert hvordan bruk til 

sekundære formål vil bli prioritert i forhold til primære formål der disse er i konkurranse med 

hverandre. Behovet er sentralt i flere stortingsmeldinger og er avgjørende for å realisere 

målene om: 

a. at det skal legges til rette for en mer systematisk utvikling og bruk av forskningsbasert 

kunnskap i folkehelsearbeidet i Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. 

b. å etablere flere kvalitetsindikatorer fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 

c. å bedre pasientsikkerhet og redusere uønskede hendelser i Meld. St. 10 (2012-2013) 

God kvalitet – trygge  
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Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet (78) ble lansert 4. mai og etter at denne analysen 

var gjennomført. Meldingen understøtter budskap og utfordringsbilde som fremkommer fra 

kartleggingen i referansekommunene. Meldingen inneholder blant annet målsetning om at 

eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig og samtidig få hjelp når de 

trenger det, samt å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløp og overganger. 

Meldingen beskriver betydningen av at helsepersonell har tilgang til nødvendig og oppdatert 

informasjon, og viser til arbeidet med å realisere Én innbygger – én journal.  
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9 Interessentgruppebaserte behov 

De interessentgruppebaserte behovene er utledet gjennom omfattende møtevirksomhet og 

dialog med ulike interessenter. Prosess for arbeidet med Behovsanalysen finnes i Vedlegg 6.   

Det er utført en interessentanalyse for tiltaket og alle identifiserte interessenter er listet i 

Vedlegg 3: Interessentanalyse. De mest relevante interessentene for tiltaket er oppsummert i 

Tabell 9, og behovene til hver gruppe er beskrevet i dette kapitelet. Behovene er inndelt i 

interessentkategorier for å synliggjøre hvilken aktør som uttrykker hvilke behov.  

Tabell 9 Interessenter som er identifisert som mest relevante for tiltaket 

Innbygger • Pasienter/brukere/mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Pårørende til mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Befolkning 

Helsepersonell i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, 

inkl. fastlegetjenesten 

• Inkluderer helsepersonell i alle lovpålagte tjenester som kommunen skal 

tilby, inkludert fastlegetjenesten. Inkluderer offentlige og private aktører 

Helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten 
• De ulike gruppene av helsepersonell som yter helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. Inkluderer offentlige og private aktører 

Virksomheter som yter 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

• Kan for eksempel være fastlegetjenesten, hjemmetjenesten, 

helsestasjonstjenesten og institusjoner som sykehjem 

Kommunale, 

fylkeskommunale og 

statlige myndigheter 

• Kommunal helseadministrasjon 

• Nasjonale myndigheter 

• Spesialisthelsetjenesten 

• Nasjonale registre 

• Forskning, innovasjon og utdanning 

• Kommunale og fylkeskommunale myndighetsorganer 

• Nasjonale myndighetsorganer 

Andre aktører • Helsetjenester som verken er en del av kommunale helse- og 

omsorgstjenester eller spesialisthelsetjenesten, eksempelvis apotek, 

tannhelsetjeneste (offentlig og privat), private fysioterapeuter, private 

spesialisthelsetjenester 

• Øvrige kommunale tjenester/funksjoner: skole, barnehage, PPT og andre 

tjenesteytere i kommunen, administrative funksjoner i kommunen: 

regnskap, oppgjør, ressursplanlegging mv. 

Øvrige 

interessentkategorier 
• Detaljeres i Vedlegg 3: Interessentanalyse 

9.1 Innbygger 

Innbyggere er brukere og mottakere av helse- og omsorgstjenester, eller pårørende til 

mottakere av helse- og omsorgstjenester. Dette er en sammensatt gruppe med ulike behov, 

avhengig av hvilken situasjon de er i. I løpet av livet vil de fleste innbyggerne ha ulike roller. 

Man kan være frisk innbygger uten store behov for helsetjenester, eller pasient med mindre 

oppfølgingsbehov. Noen kan være pasient og bruker med komplekse og sammensatte 

behov som trenger regelmessig oppfølging. Andre kan være pårørende eller verge til en av 

disse gruppene. Fellesnevneren for gruppene er at alle innbyggere gjennom livet møter den 
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kommunale helse- og omsorgstjenesten, benytter tjenestene og dermed vil oppleve de 

samme behovene. 

1 

Innbygger har behov for å møte en koordinert og faglig oppdatert helse- og 

omsorgstjeneste der nødvendig helsehjelp kan gis med god kvalitet, uten feil, til riktig tid 

og der helseopplysninger er tilgjengelig på tvers av virksomheter 

Innbygger uttrykker et sterkt behov for at helseopplysninger skal følge dem på tvers av 

virksomheter som yter helsehjelp, slik at de selv ikke må være bærere av denne 

informasjonen. Innbyggere som i sine behandlingsforløp er innom flere virksomheter og 

omsorgsnivåer opplever det som en stor belastning at ikke oppdatert informasjon er 

tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, og at helsepersonellet ikke har tilgang til 

en fullstendig oversikt over hvilken helsehjelp som er gitt og hva som er planlagt. 

For innbygger er det viktig at nødvendige helseopplysninger er tilgjengelig hos behandler i 

forkant av helsehjelpen slik at helsepersonell kan forberede seg og være informert om 

innbyggers helsesituasjon og de behov innbygger har. En brukerrepresentant beskrev det 

slik: "Det viktigste er at helsepersonell har tilgang til siste oppdaterte og nødvendige 

informasjon om meg slik at de kan gi meg riktig behandling". Innbyggere må i dag gjenfortelle 

for eksempel sykehistorie og hvilke legemidler de bruker når de møter en ny virksomhet. 

Dette oppleves som en belastning fordi de er engstelige for å ikke huske alt som er relevant. 

2 
Innbygger har behov for å ha enkel tilgang til egne helseopplysninger, rettigheter, 

planer, støtte til valg av helsehjelp og enkelt kunne ivareta egne personvernrettigheter 

Innbygger har behov for å kunne lese og ha tilgang til egne helseopplysninger fra journalen i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt kunne registrere egne opplysninger. I 

tillegg har de behov for å ha oversikt over rettigheter og planer for helsehjelpen de skal få. 

Dette inkluderer alt fra tilgang til utrednings-, behandlings- og rehabiliteringsplaner til 

prøveresultater, legemiddelbehandling og timeavtaler. Enkel tilgang til egne 

helseopplysninger gir innbygger mulighet til være forberedt til møter med helsepersonell og 

tjenesten slik at møtene i større grad kan bli effektive og verdifulle. For eksempel kan 

samtaler med pårørende basert på tilgjengelig informasjon og hjelp til formulering av 

spørsmål i forkant av møte med helsepersonell gi økt trygghet i møte med helsetjenesten. 

For å være aktiv i egen behandling trenger innbygger enkel tilgang på opplysninger om egen 

helse, ulike behandlingsmuligheter, rettigheter og kunnskapsstøtte slik at de kan få hjelp til å 

velge riktig behandling med utgangspunkt i beste praksis. Dette innebærer også å kunne ha 

tilgang til brukervennlige løsninger med forståelig språk. Innbygger har rett til innsyn i disse 

opplysningene i dag, men fordi informasjonen er spredt i flere virksomheter, er det 

utfordrende for innbygger å få tilgang og oversikt over informasjonen.  

Innbyggere har behov for å enklere kunne ivareta egne personvernrettigheter. Dette 

innebærer personvernvennlige løsninger som muliggjør medvirkning og kontroll over egne 

helseopplysninger. Personvernrettighetene inkluderer rett på informasjon om hvordan egne 

opplysninger blir brukt, rett på innsyn i egne opplysninger og, i visse tilfeller, rett til å 

rette/korrigere uriktige opplysninger eller slette opplysninger. Innbygger har også rett på å 

motsette seg at helseopplysninger gis videre til annet helsepersonell, dvs. sperre 

opplysninger.  
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3 
Innbygger har behov for dialog og aktivt kunne delta i pasientforløpet for å mestre egen 

helsetilstand, og kunne gi fullmakt til andre 

Innbygger har behov for journalløsninger hvor de selv kan dokumentere og formidle ønsker, 

preferanser og behov knyttet til egen helsehjelp på en enkel måte. De har behov for at 

løsningen har kvalitetssikret kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte og prosesstøtte integrert i de 

digitale innbyggertjenestene slik at de kan være trygge på at de og helsepersonell får støtte 

til beslutninger rundt behandlingsvalg. Slik kan de aktivt delta i utforming og planlegging av 

tjenestene de får fra kommunal helse- og omsorgstjeneste. Innbygger har behov for at det er 

enkelt å komme i kontakt med ansvarlig behandler og at det er enkelt å ha en dialog med 

behandler slik at innbygger lettere kan forstå og mestre egen situasjon, og være i et 

forutsigbart behandlingsforløp.  

Innbygger har behov for å kunne utføre oppgaver selvstendig. Dette kan for eksempel være 

egenmålinger som kan registreres og deles med den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Dette kan redusere behovet for hyppige besøk og kontakt med den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

I noen tilfeller kan innbygger ha ønske om eller behov for at pårørende eller helsepersonell 

får utvidet tilgang til helseinformasjon for å forstå helhetsbildet. I tillegg har innbyggere behov 

for gode løsninger som gjør det mulig for andre å ha innsyn og handle på vegne av seg selv i 

valg knyttet til helse.  

4 

Innbygger har behov for at de offentlige tjenestene henger sammen og er koordinerte 

slik at det er sammenheng mellom helse og andre kommunale tjenester som for 

eksempel responssenter, skole, NAV, PPT og barnevern 

For innbygger med komplekse, sammensatte og langvarige problemer oppleves det som 

krevende å navigere i det offentlige tjenestetilbudet. Innbygger har behov for å møte en 

sammenhengende helse- og omsorgstjeneste som en del av en helhetlig offentlig forvaltning 

uavhengig av hvilken offentlig virksomhet som tilbyr tjenesten.   

Innbyggere rapporterer at de opplever det som belastende å være ansvarlig for å dele 

oppdatert informasjon til riktig tjenesteyter. Det er derfor behov for løsninger som 

understøtter nødvendig informasjonsflyt på tvers av offentlige tjenester, slik at innbygger ikke 

må være bærer av egen informasjon.  

Innbygger med behov for behandlingsplan på tvers av omsorgsnivå, etater eller som har rett 

på individuell plan har behov for elektronisk tilgang til planen og informasjon som den enkelte 

tjenesteyter har nedtegnet.  

5 
Innbygger har behov for at person- og helseopplysninger sikres mot uriktig bruk og ikke 

spres til uvedkommende 

Innbygger må være trygg på at uvedkommende (f.eks. hackere, forsikringsselskaper, 

helsepersonell uten tjenstlig behov) ikke får tilgang til deres helseinformasjon. Innbygger kan 

også ha ønske om å skjerme (sperre) deler av sin egen informasjon slik at den ikke er 

tilgjengelig for annet helsepersonell. For å sikre at pasientinformasjon er trygt ivaretatt, må 
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digitale løsninger utvikles i tråd med innebygget personvern og krav til informasjonssikkerhet, 

samt inneha gode funksjoner for tilgangsstyring og loggføring av innsyn (10). 

9.2 Helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

Helsepersonell skal yte og dokumentere helsehjelp i tråd med regelverket og beste praksis. 

Behovene fra denne gruppen er samlet inn i møter med referansekommunene og deres 

samarbeidskommuner og spesialisthelsetjenesten som Direktoratet for e-helse har 

gjennomført i 2017 og 2018. I tillegg ble det gjort et omfattende arbeid med 

behovskartlegging i forbindelse med utredningen av én innbygger – én journal fra 2016. 

Behovene som presenteres tar utgangspunkt i summen av dette arbeidet. 

Interessentkategorien omfatter de ulike gruppene av helsepersonell i kommunen som yter 

helsehjelp i det daglige, og som kontinuerlig arbeider med å utvikle og forbedre tjenestene. 

Interessentkategorien omfatter også de som jobber med forebyggende helsearbeid, 

operative dag-til-dag ledelsesfunksjoner og pasientrettet saksbehandling. 

1 

Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for at nødvendig 

informasjon er tilgjengelig for de med tjenstlige behov for å yte rett helsehjelp, til rett tid, 

til rett person 

Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for informasjon om 

innbygger for å planlegge, tildele og utføre de helse og omsorgstjenestene innbygger har 

behov og krav på. Det er behov for at korrekte, nødvendige og relevante opplysninger om 

innbygger, samt planer for utredning og behandling er tilgjengelig for helsepersonell med 

tjenstlig behov. Informasjonen bør være tilgjengelig uavhengig av hvor pasienten har fått 

behandling tidligere. Informasjonen bør inneholde planlagte hendelser frem i tid, hendelser i 

nå-tid, samt historikk.  

Hva som er nødvendige helseopplysninger for en gruppe helsepersonell vil variere fra 

situasjon til situasjon, men helsepersonell uttrykker at alle registrerte helseopplysninger vil 

kunne være nødvendige i en gitt situasjon. Eksempler på nødvendige og relevante 

informasjonselementer kan være en komplett og oppdatert oversikt over de legemidlene 

innbygger bruker og hvordan de skal brukes, prøvesvar, funksjonsvurdering, planer for 

helsehjelp, oversikt over henvisninger og oppdatert kontaktinformasjon til involverte i 

helsehjelpen. 

2 

Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for å effektivt kunne 

planlegge, administrere, gjennomføre og dokumentere helsehjelpen, for eksempel på 

områder som legemidler og helhetlig plan. Det er også stort behov for journalløsning 

med nødvendig informasjon som understøtter pasientrettet saksbehandling og tildeling 

av tjenester 

Kommunen har ansvar for at alle som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- 

og omsorgstjenester. Den som yter helsehjelp, har plikt til å registrere opplysninger om 

helsehjelpen som den enkelte mottar i pasientjournalen. Dette er en lovpålagt plikt, og 

helsepersonell uttrykker et sterkt behov for et journalsystem hvor dokumentasjon av 

helsehjelp kan gjøres på en sikker og effektiv måte. 
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Tildeling av tjenester er behovsprøvd og det skal foretas en individuell vurdering av 

innbyggerens behov for tjenester. For å kunne gjøre dette på en effektiv måte har 

saksbehandler behov for å innhente nok informasjon til å belyse, kartlegge og vurdere 

behovet for helsetjenester som skal dokumenteres i journalsystemet. Dette inkluderer vedtak 

og støtte for administrering av personell, oppgavelister, hjelpemidler osv. 

3 
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for at informasjon 

registreres kun én gang og innhentes automatisk der det er mulig 

Det er behov for at data kan registreres kun én gang og innhentes automatisk der det er 

mulig. Det betyr at informasjon fra bl.a. responssenter, velferdsteknologi, medisinsk-teknisk 

utstyr, etc. blir tilgjengeliggjort i journalløsningen 

4 
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for støtte til å ta valg 

basert på beste praksis 

Helsepersonell uttrykker et behov for løsninger som støtter dem i arbeidsprosessene og 

bidrar til at behandling og oppfølging følger beste praksis. Det er en kontinuerlig utvikling i 

kunnskapsgrunnlaget og derfor utfordrende for helsepersonell å være oppdatert til enhver tid. 

Helsepersonell sier de har behov for kvalitetssikret kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte og 

prosesstøtte integrert i journalsystemene. Slik kan helsepersonell ha tilgang til det samme 

kunnskapsgrunnlaget som baserer seg på oppdaterte og kvalitetssikrede kilder, 

retningslinjer, veiledere og prosedyrer.  

Beslutningsstøtte baserer seg på utvalgt informasjon om innbyggers helsesituasjon og gir 

støtte til helsepersonell i å velge riktig behandling og tiltak. Eksempelvis kan en 

laboratorieprøve med et avvikende resultat føre til et varsel om behov for endret dosering på 

et medikament. Forskjellige funn som viser en trend vil kunne varsle helsepersonell om et 

kommende sykdomsforløp før de selv er i stand til å se sykdomsutviklingen.  

Helsepersonell har behov for prosesstøtte basert på anbefalt praksis, og at løsningene 

ivaretar pasientens samlede behov for helsehjelp. Prosesstøtte skal bidra til at planlagte 

aktiviteter finner sted, og samtidig redusere arbeidsmengden for helsepersonell og 

sannsynligheten for feil. Eksempelvis kan løsningen sørge for at et sett med 

forhåndsdefinerte aktiviteter automatisk bookes dersom dette er anbefalt i en gitt situasjon. 

Prosesstøtte bør understøtte både administrative og kliniske arbeidsprosesser.  

5 
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for at løsningene er 

brukertilpasset, brukervennlige og lett tilgjengelige 

Helsepersonell uttrykker frustrasjon over dagens systemer og løsninger, og fremhever ofte at 

nye løsninger må være enkle og brukervennlige. De ønsker seg løsninger der grensesnittene 

kan tilpasses ulike roller og oppgavene som skal utføres. De må føle seg trygge på at 

løsningene er sikre og at brukergrensesnittet er intuitivt slik at de kan kjenne seg trygge på at 

helsepersonell som jobber i løsningen bruker det riktig. Helsepersonell mener at dette er en 

forutsetning for at løsningen skal bli tatt i bruk og at de manuelle kompenserende systemene 

og rutinene som de har innført, avskaffes. 
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6 
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 

samhandling med innbygger, pårørende, verge, etc.  

For å sikre et koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud har kommunal helse- og 

omsorgstjeneste behov for effektiv samhandling med innbygger, pårørende, verge og andre 

involvert i innbyggers helsesituasjon. Det er behov for å øke innbyggers mulighet til å delta 

mer aktivt i helsehjelpen. Det kan gjøres gjennom å tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon 

og forenkle muligheten til å koordinere avtaler om hjelp fra den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Elektroniske løsninger som er lett tilgjengelige og enkle i bruk vil bidra til 

at innbygger er orientert og kan delta mer aktivt i egen helsehjelp. Dette gjelder både 

manuelle og elektroniske løsninger i en overgangsperiode.  

7 
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 

samhandling med andre virksomheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Mange innbyggere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester er i kontakt med, og 

følges opp fra flere aktører og virksomheter i kommunen. Helsepersonell uttrykker at det er 

stort behov for bedre samhandling med andre virksomheter og aktører i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten enn det er i dag for å sikre trygg og sikker behandling og 

oppfølging av innbygger. Helsepersonell har behov for å kunne kommunisere direkte ved 

hjelp av ulike kanaler, for eksempel ved å legge inn spørsmål som besvares innen en gitt 

frist. 

8 
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 

samhandling med responssenter inkludert tjenester knyttet til velferdsteknologi 

Behovet for å samhandle om data fra medisinsk-teknisk utstyr og velferdsteknologi er løftet 

frem som et viktig behov som må løses. Helsepersonell i kommunal helse og 

omsorgstjeneste har behov for å dele og ha tilgang til informasjon fra velferdsteknologi og 

responssenter. Hjemmetjenesten uttrykker for eksempel behov for å se om en 

trygghetsalarm er utløst og hvordan situasjonene er blitt håndtert. Har det vært en utrykning 

eller legevaktsbesøk? De peker også på at digitalt tilsyn som kan fange opp uønskede 

hendelser og gi varsel om dette til en responssenterfunksjon. 

Noen kommuner skal fra høsten 2018 prøve ut en ordning med tverrfaglige oppfølgingsteam. 

I forbindelse med denne prøveordningen er det behov for at fremtidige løsninger 

tilrettelegger for samhandling på tvers av ulike fagdisipliner og tjenesteytere i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste.  

9 

Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 

samhandling med spesialisthelsetjenesten inkl. avtalespesialister og andre aktører som 

yter helsehjelp. Dette inkluderer samhandling om legemidler, helhetlig plan, 

kunnskapsoverføring og generell dialog 

Mange innbyggere beveger seg på tvers i helse- og omsorgstjenesten, og har behov for 

bistand fra ulike omsorgsnivå. Dette skaper behov for effektiv, rask og sikker 

informasjonsdeling mellom involverte aktører. Informasjon bør kunne gjøres tilgjengelig for 
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andre aktører idet informasjonsbehovet oppstår, slik at kontinuiteten i helsehjelpen 

opprettholdes.  

Kommunal helse- og omsorgstjeneste har trukket frem et stort omfang av høyt prioriterte 

samhandlingsbehov og synliggjort det store behovet for gode samhandlingsløsninger. Alle 

aktørene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger utrykker et sterkt 

behov for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten. Nødvendig informasjonen fra 

spesialisthelsetjenesten bør gjøres tilgjengelig på en strukturert form, med felles definisjoner, 

slik at den er enkel å gjenbruke i videre behandling og dokumentasjon.  

Det er særlig behov for å samhandle om en felles plan for innbyggers bruk av legemidler og 

en felles kunnskapsbasert plan for oppfølging og behandling med koordinering på tvers av 

omsorgsnivåer og tjenester. Involvert helsepersonell på tvers av virksomheter og 

omsorgsnivå må til enhver tid vite hva som er gjennomført, hva som er planlagt og hvem 

som har og har hatt ansvaret. Dette gjelder både pasient- og behandlingsplaner og 

individuell plan for pasienter med rett til dette. Samhandling med apotek, responssenter og 

tannhelsetjeneste er også blitt tatt opp, og det pekes spesielt på behovet for å dele 

informasjon om legemiddelbruk og aktuelle eller tidligere sykdommer og tilstander. 

Helsepersonell har behov for elektronisk dialog for å drøfte funn og aktuelle tiltak med 

hverandre, og de trenger en effektiv kanal som kan understøtte asynkron (f.eks. dialog-

meldinger) og synkron dialog (f.eks. videokonferanse). Samhandlingsreformen har medført 

at pasienter skrives ut raskere fra spesialisthelsetjenesten, og dette har økt behovet for 

overføring av kunnskap og informasjon mellom omsorgsnivåer. En god dialogløsning kan 

redusere risiko for unødvendige innleggelser og reinnleggelser. 

Det er behov for felles oppsummeringer av innbyggers tilstand og behov. Dette gjelder for 

eksempel aktuelle og tidligere diagnoser og tilstander, kritisk informasjon, funksjonsnivå, 

eventuelle tvangsvedtak, sosiale forhold, bruk av hjelpemidler, tjenester og ytelser med mer. 

Hensikten er å sikre en felles forståelse, ha komplette opplysninger tilgjengelig og unngå å 

bruke tid på å innhente samme opplysningene flere ganger. På et mer detaljert nivå har 

helsepersonell jevnlig behov for laboratoriesvar, radiologiske svarrapporter, bilder, data fra 

medisinsk teknisk utstyr som eksempel EKG og andre supplerende helseopplysninger som 

finnes i andre helseinstitusjoner. Akuttmottaket på et sykehus kan ha stor nytte av å 

sammenligne blodprøver med de som er tatt tidligere hos fastlege, og fastlegen kan trenge å 

sammenligne sine funn med en radiologisk undersøkelse tatt på sykehuset. Hensikten er å 

avdekke endringer i pasientens tilstand og skille naturlige svingninger fra patologiske trender 

Vedlegg 4: Samhandlingsbehov mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste, innbygger og 

øvrige aktører beskriver mer detaljert hvilken informasjon helsepersonell i kommunal helse- 

og omsorgstjeneste har behov for å samhandle med spesialisthelsetjenesten og øvrige 

aktører om. 

10 

Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 

samhandling med aktører utenfor helse og omsorgstjenesten, som eksempel NAV, 

skole/barnehage, PPT og barnevern 

Kommunale helse- og omsorgstjenestene samhandler i utstrakt grad med aktører utenfor 

helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell uttrykker et stort behov for løsninger som 

understøtter denne samhandlingen og oppfølging av planer med NAV, PPT, barnevern, 

barnehage og skole. Samhandling med disse aktørene er viktig for å gi innbyggere med 

komplekse og sammensatte behov et helhetlig tilbud. Det er behov for elektronisk 
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samhandling med disse som kan erstatte dagens papirbaserte samhandling. Det er ikke 

ønskelig at innbygger er ansvarlig informasjonsbærer mellom disse aktørene. Politiet, 

Forsvarets sanitet, Skatteetaten, Domstolene, Statens vegvesen, Kriminalomsorgen, 

Forsikringsbransjen, arbeidsgivere og UDI trekkes også frem som aktører det samhandles 

med.  

I tillegg til aktørene over er det behov for at journalsystemene kan utveksle informasjon med 

de administrative funksjonene i kommunen som HR, innkjøp og avvik. Slik kan man unngå at 

samme informasjon må registreres flere steder. Det ble også påpekt et behov for å få 

informasjon fra systemer for kompetansestyring og arbeidsplanlegging, for å støtte 

planlegging av nødvendig tilgjengelig kompetanse. 

9.2.1 Helsepersonell i fastlegetjenesten  

Det er gjennomgående behov for tettere samhandling mellom fastleger og andre kommunale 

helse- og omsorgstjenester, blant annet som en konsekvens av samhandlingsreformen og 

planlagt teamorganisering i primærhelsetjenesten.    

Behovene for fastlegetjenesten er kartlagt i møter med referansekommunene hvor fastleger 

har deltatt gjennom en egen arbeidsgruppe for fastlegetjenesten. Fastlegene bekrefter at de 

har mange av de samme behovene som er beskrevet for helsepersonell i kommunal helse- 

og omsorgstjeneste, se delkapittel 9.2. I dette kapitelet er behovsbeskrivelsene lagt på et 

overordnet og generelt nivå. På dette nivået er det ikke stor forskjell mellom fastleger og 

annet helsepersonells behov. Ved detaljering av behovene vil det imidlertid fremkomme 

ulikheter, og prioritering av behovene vil trolig være forskjellig.  

Fastlegene understreker at det er behov for løsninger som effektivt understøtter arbeidsflyten 

i allmennpraksis, og som understøtter samhandling. Det brukes mye tid og ressurser på å 

innhente opplysninger som allerede finnes i ulike journalsystemer. Det er også behov for 

bedre samhandling med pasienter og pårørende, for eksempel ved utfylling av skjema før 

konsultasjon. Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten er sentral, og her er det behov 

for løsninger som støtter dialog og kunnskapsoverføring bedre enn i dag. Det er også behov 

for mer prosess- og beslutningsstøtte i journalsystemene, for eksempel ved skriving av 

henvisninger (se side 57), ved gjennomgang av prøvesvar og behov for mer støtte til 

gjenbruk av data der det er mulig.  

9.3 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten  

Interessentkategorien favner de ulike gruppene av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 

som yter helsehjelp i det daglige, og som kontinuerlig arbeider med å utvikle og forbedre 

tjenestene. De har utstrakt samhandling med kommunal helse- og omsorgstjeneste og har 

behov for god samhandling for å sikre riktig behandling på rett omsorgsnivå.  

Det er gjort et arbeid for å innhente og dokumentere spesialisthelsetjenestens behov for 
samhandling med kommunal helse- og omsorgstjeneste. Detaljene fra dette arbeidet er 
tilgjengelig i Vedlegg 4: Samhandlingsbehov mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste, 
innbygger og øvrige aktører. Det antas at avtalespesialister i denne sammenhengen har de 
samme behovene som resten av spesialisthelsetjenesten, og de er derfor behandlet i samme 
gruppe. 
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1 
Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for at nødvendig helseinformasjon 

er tilgjengelig for helsepersonell på tvers av omsorgsnivåene i akuttmedisinsk kjede 

Ingen andre steder i helsetjenesten er det så tett samhandling mellom omsorgsnivåene som i 

den akuttmedisinske kjeden: fastlege, legevakt, ambulanse, AMK og akuttmottak. For å sikre 

at pasienten får best mulig behandling på riktig omsorgsnivå har spesialisthelsetjenesten 

behov for at nødvendig helseinformasjon er tilgjengelig for helsepersonell på tvers i den 

akuttmedisinske kjeden. 

2 
Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for at riktige pasienter henvises til 

rett tid 

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten uttrykker et behov for å forhindre at pasienter 

henvises for sent og å unngå unødvendige henvisninger. De har derfor behov for å 

tilgjengeliggjøre helseinformasjon for den som henviser og for å formidle kriterier for 

henvisninger.  

3 
Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for å ha nødvendig informasjon for å 

vurdere henviste pasienter 

For å kunne vurdere henvisninger korrekt og for å kunne vurdere og behandle den henviste 

pasienten på best mulig måte har spesialisthelsetjenesten behov for nødvendig informasjon 

om den som henvises. Henvisningen må inneholde relevant sykehistorie, oppdatert 

legemiddelinformasjon og resultat av prøver og undersøkelser som er gjort i forkant av 

henvisningen. Det er også behov for raskt å få tilgang til supplerende opplysninger som 

f.eks. tidligere prøvesvar, EKG, radiologiske undersøkelser, når det er aktuelt.  

4 
Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for at utskrivningsklare pasienter 

kan overføres i tide til en forberedt kommunal helse- og omsorgstjeneste 

For god ressursutnyttelse har spesialisthelsetjenesten behov for at utskrivningsklare 

pasienter kan overføres i tide til en forberedt kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Planlegging av utskrivelse starter allerede i det pasienten legges inn og dette krever at det 

legges til rette for god samhandling. Ansvarsoverføringen må skje på en måte som reduserer 

risiko for reinnleggelser, misforståelser og brudd i behandling. 

5 
Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for å sikre en fortløpende og 

helhetlig koordinering av pasientforløp på tvers av omsorgsnivåer 

Ved kroniske og komplekse sykdomstilstander er det behov for en helhetlig koordinering av 

pasientforløp på tvers av omsorgsnivåene. Tilgang til felles plan for behandling og oppfølging 

inkludert plan for bruk av legemidler er viktig for å sikre at pasienten får best mulig 

oppfølging.  
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9.4 Virksomheter som yter kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

I denne kategorien er det behovene knyttet til å sikre god virksomhetsledelse og -styring av 

disse tjenestene som er omtalt. Virksomheter med disse behovene kan for eksempel være 

fastlegetjenesten, hjemmetjenesten, helsestasjonstjenesten, og institusjoner som sykehjem. 

1 

Virksomheter som yter kommunale helse- og omsorgstjenester har behov for oppdaterte 

opplysninger om aktiviteten i virksomheten 

a) til kvalitetsforbedring og ivaretagelse av pasientsikkerhet  

b) som understøtter styring 

c) som støtter oppgaver knyttet til opplæring og kompetanseplanlegging 

d) for å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og risikofaktorer for 

sykdom som grunnlag for forebyggende tiltak 

A: Kvalitetsforbedring og ivaretakelse av pasientsikkerhet 

Virksomhetsledere uttrykker behov for oppdaterte styringsdata som gir informasjon om 

kvalitet, volum og kostnad på helse- og omsorgstjenestene som leveres. Informasjons-

grunnlaget bør favne bredt. Det bør også dekke pasientenes opplevelse av helse- og 

omsorgstjenesten og behandlingen de har fått. Virksomhetslederne ønsker å bruke data om 

for eksempel uønskede hendelser og avvik til kvalitetsforbedring og i arbeidet med økt 

pasientsikkerhet. 

Et ønsket scenario kan være at sykehjemmet har gjentatte uønskede hendelser ved 

legemiddeladministrasjon og leder ser at hendelsene har likhetstrekk. Leder sørger for at 

avviket blir fulgt opp på avdelingsnivå og at det tas opp i det lokale kvalitetsutvalget. Tilgang 

på rapporter og statistikk brukes til kvalitetsforbedringsarbeidet i virksomheten. Informasjon 

om avviket inkluderes automatisk i regelmessig rapportering til nasjonale registre. 

B: Styring 

Virksomhetsledere har behov for å kunne følge utvikling og eventuelle trender over tid. Det er 

behov for informasjon og løsninger som gjør det mulig å måle effekt av behandlings-metoder 

løpende. Informasjon og analysefunksjonalitet bør kunne tilpasses virksomhetens ulike 

styringsnivå, og målinger bør kunne foretas på individnivå. For å kunne styre og avdekke 

belastning på et sykehjem eller en sone i hjemmetjenesten er det behov for strukturert data 

av god kvalitet.  

Det er behov for støtte når virksomhetens oppgaver skal planlegges. For eksempel har en 

avdelingsleder behov for en løsning som understøtter planlegging av helgens 

arbeidsoppgaver. Det er også behov for at løsningen for eksempel gjengir informasjon om 

kapasitet, forventede utskrivninger, innkommende pasienter og klassifisering av eksisterende 

pasienter som er i behandling.  

C: Opplæring og kompetanseplanlegging 

Virksomhetsledere har behov for løsninger som gir oversikt over de ansattes kompetanse og 

samtidig prognoser for fremtidig kapasitet- og kompetansebehov i tjenesten. Slik kan 

virksomhetsledelsen planlegge nødvendig kompetanseutvikling og opplæringsaktiviteter.  



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   102 

 

D: Forebygging 

I henhold til folkehelseloven skal kommunene ha oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i kommunen (22) I dag finnes det begrensede muligheter til å få en god 

nok oversikt over innbyggerens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Ledelse og 

helsepersonell uttrykker behov for bedre oversikt over helsetilstanden til innbyggerne de er 

ansvarlige for. Et eksempel kan være en fastlege som ønsker å få bedre oversikt over 

praksispopulasjonen. Hun velger å begynne med blodtrykksoppfølging og søker opp alle 

listepasienter som har forhøyet blodtrykk som ikke har nådd behandlingsmålet og ikke har 

timeavtale. Disse kalles inn til kontroll for oppfølging av livsstil, levevaner og eventuelt endret 

behandling med legemidler. Hun velger også et annet utvalg av pasienter og får opp en liste 

med røykere over 50 år som ikke har fått utført lungefunksjonsundersøkelse. Når disse 

kommer til konsultasjon, har hun behov for at løsningen kommer med en anbefaling om å 

utføre målrettet lungefunksjonsundersøkelse. For å kunne jobbe systematisk har fastlegen 

behov for å få oversikt over risikogruppene og iverksette forebyggende tiltak som røykeslutt, 

influensavaksine og eventuelt nærmere utredning. 

9.5 Kommunale, fylkeskommunale og statlige 

myndigheter 

Kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter er ansvarlig for å at innbyggerne får 

forsvarlig helsehjelp og oppfylt sine rettigheter. Det er myndighetene som bevilger midler til 

helse- og omsorgstjenestene og som setter rammer og føringer for tjenestene. I denne 

kategorien omtales denne interessentgruppens behov for oppdaterte opplysninger som 

setter dem i stand til å utføre sine myndighetsoppgaver. 

1 

I forvaltning av helse og omsorgstjenesten er det behov for oppdaterte opplysninger 

som setter myndighetene i stand til å 

a) styre helse- og omsorgstjenesten 

b) ta raske og kunnskapsbaserte beslutninger i krise- og 

beredskapssituasjoner 

c) ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og risikofaktorer for 

sykdom som grunnlag for forebyggende tiltak   

A: Styring av helse- og omsorgstjenesten 

I forvaltning av helse- og omsorgstjenesten er det behov for oppdaterte opplysninger som 

setter myndighetene i stand til å styre helse- og omsorgstjenesten. I kommunal sammenheng 

vil de ha behov for å se sammenheng mellom for eksempel omsorgsbehov og ressursbehov. 

De har behov for data for å kunne planlegge og budsjettere helse- og omsorgstjenesten i 

kommunen. Helsedirektoratet understreker også behovet for styringsdata i en egen rapport, 

Økt nytteverdi av IPLOS-opplysningene - Et delprosjekt under Forsøksordningen med statlig 

finansierte omsorgstjenester, som beskriver følgende: 

"Kommunene har behov for å se en sammenheng mellom omsorgsbehov og ressursbehov i 

egen kommune. Kommunene har behov for data for å sammenligne tidsperioder, 

brukergrupper, geografiske områder og sammenligne seg med andre kommuner. 

Kommunene vil kunne ha nytte av data om brukerprofiler sett i forhold til tjenesteprofiler, 

omsorgstrappen og brukerforløp" (12) 
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B: Informasjon i krise- og beredskapssituasjoner 

Myndighetene har behov for beslutningsstøtte som kan sikre robust beredskap og evne til å 

håndtere krise på en effektiv og god måte. Dette innebærer tilgjengeliggjøring av data som 

gjør dem i stand til å iverksette riktige tiltak til riktig tid, samt styre ressursinnsatsen på en 

god måte.  

C: Helsetilstand og risikofaktorer som grunnlag for forebyggende tiltak 

Myndighetene har behov for et løpende oppdatert kunnskapsgrunnlag over blant annet 

helsetilstanden i befolkningen, risikoer og påvirkningsfaktorer. De samlede datamengdene 

bør kunne benyttes til å varsle hendelser, se utviklingstrekk og identifisere trender slik at 

ansvarlige myndigheter kan dele kunnskapen med befolkningen og tidlig iverksette 

målrettede og forebyggende tiltak. Det kan være å iverksette store, nasjonale 

folkehelsekampanjer fordi man oppdager trender i befolkningen som for eksempel lav 

vaksinasjonsdekning og økt forekomst av meslinger. 

2 Det er behov for at helsedata gjøres tilgjengelig for forskning og helseanalyse 

Myndighetene har behov for at styringsdata er oppdatert og tilgjengelig som informasjon om 

kvalitet, volum og kostnad på helse- og omsorgstjenestene. Informasjonsgrunnlaget bør 

favne bredt og også dekke pasientenes opplevelse av helse- og omsorgstjenesten. Det er 

behov for å kunne følge utviklingen og eventuelle trender, over tid.   

Data i en nasjonal kommunal løsning må gjøres tilgjengelig for forskning og helseanalyse. 

Dette kan for eksempel være gjennom hyppig og automatisk rapportering til registre, som 

(anonymiserte) uttrekk som kan analyseres i egne analyseverktøy, eller ved at det etableres 

et grensesnitt som anonymiserer dataene og gjør det mulig å koble analyseverktøy direkte 

mot den kommunale løsningen. I rapporten Konseptvalgutredning for 

helseanalyseplattformen fra 2018 (141) pekes det blant annet på behovet for rask, enkel og 

sikker tilgang til helsedata. Det vises også til at forskere har behov for en oppdatert samlet 

oversikt over tilgjengelig kilder til helsedata samt behovet for å koble ulike datakilder. 

9.6 Andre aktører  

I arbeidsmøter med representanter fra helse- og omsorgssektoren i 2017 ble det identifisert 

andre viktige interessenter. Det detaljerte underlaget fra arbeidsmøtene som oppsummerer 

hva slags informasjon det er behov for å samhandle om ligger i Vedlegg 4: 

Samhandlingsbehov mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste, innbygger og øvrige 

aktører. Tabell 10 oppsummerer noen utvalgte interessenters behov til samhandling med 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Interessent Behov 

Offentlig 

tannhelsetjeneste 

og private 

tannleger 

• Behov for å motta tilstrekkelige helseopplysninger til å inngå i 

innbyggers helsehjelp på en koordinert måte. Dette gjelder for 

eksempel behandling med legemidler, aktuelle diagnoser og 

felles plan. 

Tabell 10 Et utvalg interessenter og deres behov knyttet til samhandling med den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten 
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• Behov for å dele oppsummeringer av egen helsehjelp med 

øvrige aktører, og kunne formidle observasjoner fra tenner og 

munnhule som er viktige for sykdommer og tilstander utenom 

tannmedisin. 

Apotek • Behov for å motta riktige resepter med angivelse av korrekte 

refusjonskoder. 

• Behov for å få tilstrekkelig informasjon til å kvalitetssikre 

utlevering av legemidler fra et farmakologisk perspektiv, samt å 

håndtere situasjoner hvor andre enn innbygger skal hente ut 

legemidlene. 

• Behov for å kunne ha dialog med forskrivende lege og annet 

helsepersonell som administrerer legemidler for ev. avklaringer. 

• Behov for å dokumentere egen helsehjelp og formidle 

oppsummeringer av denne til relevante aktører. 

NAV • Behov for tilstrekkelig helseinformasjon for å tildele riktige 

hjelpemidler og ytelser. 

• Behov for å avgi nødvendige opplysninger til kommunal helse- 

og omsorgstjeneste. 

Øvrige kommunale 

tjenester 
• Behov for å utveksle felles plan og andre relevante 

opplysninger for å understøtte tverrfaglig oppfølging av 

innbygger, for eksempel med skole/barnehage, PPT og 

barnevern.  

Administrative 

funksjoner i 

kommunen  

• Behov for å utveksle relevante opplysninger med kommunal 

helse- og omsorgstjeneste for å understøtte administrative 

funksjoner som turnus, lønn og å dokumentere grunnlag for 

krav. 

Registre • Behov for enklere tilgang til mer komplette og presise data. 

 

9.7 Mulige interessekonflikter 

Interessekonflikter kan oppstå innad i interessentgrupper og mellom ulike interessent-

grupper. I analysen er det ikke avdekket klare interessekonflikter, men noen behov står i 

kontrast til hverandre og vil kreve egne hensyn i prosjektgjennomføringen. Dette er beskrevet 

under.  

9.7.1 Innbyggers rett til innsyn versus helsepersonells behov for å 

dokumentere ut fra kliniske arbeidsprosesser 

Innbyggere har behov for og rett til innsyn i egne helseopplysninger. En felles journalløsning 

vil gjøre denne tilgangen enklere og gi mer helhetlig oversikt for innbygger. Deler av 

spesialisthelsetjenesten i Norge har allerede opparbeidet seg flere års erfaring med å gi 

innbyggere elektronisk tilgang til journalnotater, mens kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og fastleger ikke har denne erfaringen ennå. Fastleger og helsesøstre har uttalt at når 

innbyggere får elektronisk tilgang til journalnotatene kan dette påvirke måten helsepersonell 
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dokumenterer på. De er bekymret for at notater som beskriver eksempelvis mistanke om 

kreft eller prøvesvar som bekrefter tilstander med dårlig prognose er tilgjengelig for 

innbyggeren før de får snakket med dem. Videre er det også uttrykt bekymring for reaksjoner 

hos innbygger om vedkommende får tilgang til notater som antyder forhold som kan 

oppfattes som stigmatiserende, for eksempel mistanke om psykiatrisk sykdom, alkoholisme 

eller omsorgssvikt. Regelverket er tydelig på innbyggers innsynsrett, og det er kun 

unntaksvis mulighet å unnta innsyn. Videre viser internasjonale studier til positive erfaringer 

med å gi innbyggere tilgang til pasientjournalen (142) (143) Forhold som beskrives her er 

likevel viktige for å vurdere for å sikre god utforming av en innsynsløsning. Eksempelvis kan 

det være behov for å kunne merke informasjon som først skal gjøres tilgjengelig for 

innbygger etter at helsepersonell har hatt mulighet til samtale, eller mulighet til å holde igjen 

informasjon som omhandler tredjepart eller kan være til alvorlig fare for liv og helse.   

9.7.2 Innbyggers behov for å dele data fra egenmålinger versus 

helsetjenestens behov for å anvende sine ressurser mest 

mulig effektivt 

En felles journalløsning vil kunne gjøre det enklere for innbyggere å dele data fra 

egenmålinger med helsepersonell. Dette kan på den ene siden gi økt innsikt i egen helse, en 

større opplevelse av mestring og trygghet, og redusere behovet for enkelte konsultasjoner. 

På den andre siden kan det resultere i flere henvendelser, ved at innbyggere blir usikre på 

hvordan dataene skal tolkes, eller dersom det avdekkes ufarlige tilstander som ikke trenger 

behandling eller oppfølging. Selve målingen kan også gi for stor oppmerksomhet på risiko for 

sykdom. Dette kan føre til økt behov for rådgivning og ekstra oppfølging fra helsepersonell. 

Bruk av pulsklokker kan for eksempel gi riktigere trening og kan i noen tilfeller avdekke 

rytmeforstyrrelser som krever behandling. Pulsklokken vil imidlertid også slå ut ved tilfeldige 

ekstraslag, forbigående rask puls etter høyt inntak av kaffe eller andre ufarlige tilstander. For 

å redusere risiko for unødvendig bruk av helsetjenestens ressurser bør økt egenmåling 

kombineres med økt tilgang til kunnskapskilder og mulighet for å få bistand til å tolke 

normalfunn uten at den kommunale helse- og omsorgstjenesten nødvendigvis involveres.  

Når egenmålingene gjennomføres i regi av helsetjenesten vil de samme mekanismene 

kunne slå inn. Her er imidlertid målingene utført på mistanke om sykdom eller for å følge opp 

en bekreftet diagnose, og helsepersonellet er lettere tilgjengelig for rådgiving underveis. 

9.7.3 Behov for strukturering av helseopplysninger versus behov 

for effektiv dokumentasjon 

Helseopplysninger må som regel struktureres for å kunne utnyttes i andre sammenhenger, 

og understøtte målsetningen om å registrere informasjonen kun én gang. Dette behovet kan 

komme i konflikt med helsepersonells behov for et effektivt arbeidsverktøy her og nå. 

Årsaken er at det kan ta lengre tid å registrere helseopplysningene som strukturerte data enn 

som fritekst. (144). Ved valg fra en nedtrekkmeny må for eksempel forfatteren bruke tid på å 

vurdere hvilket alternativ som passer best, og deretter gjennomføre valget fra menyen. Dette 

kan ta lengre tid enn å skrive den samme informasjonen med egne ord, og vesentlige 

nyanser og detaljer kan falle ut. Om de strukturerte helseopplysningene ikke brukes igjen 

senere, for eksempel til oversiktsbilder for pasient, søk, rapportering, visning av trender eller 

beslutningsstøtte, vil arbeidet med å strukturere innholdet ikke komme til nytte.  

På den annen side kan strukturering av helseopplysninger også muliggjøre beslutningsstøtte 

og bidra til å unngå unødvendig dokumentasjon. Om helsepersonell for eksempel får 
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strukturerte oversiktsbilder, problemlister og historikk for pasient kan unødvendig repetisjon 

av pasienthistorie unngås. Dersom forslag til ferdige, kodete tekstmaler som inneholder klart 

språk og hvor innholdet er begrenset til det mest vesentlige, kan dette bidra til å effektivisere 

dokumentasjonen og redusere eventuelt overflødig innhold. En tilsvarende effekt kan også 

oppstå om helsepersonellet bruker et godt tilpasset skjema i forutsigbare situasjoner hvor de 

fleste feltene har relevans, og hvor det er lite behov for å supplere med tilleggsinformasjon. 

Det har vært gjennomført en pilot med bruk av standardiserte veiledende planer og det 

integrerte terminologisystemet ICNP i sykehjemsavdelinger, hjemmetjeneste og 

omsorgsboliger i fem kommuner. Erfaringer fra pilotprosjektet er at det gir rask og god 

oversikt over pasientenes problemer og behov, og hvilke tiltak som skal ivaretas (145).  

Fritekst har fordeler ved at den kan beskrive aspekter ved de kliniske vurderingene som er 

vanskelig å få frem ved bruk av kun strukturerte data, og tekst kan lett tilpasses den enkelte 

pasient. Det vil derfor være behov for en kombinasjon av struktur og fritekst, der fritekst vil 

kunne brukes til å nyansere og komplettere beskrivelsen i de strukturerte elementene. 

Utfordringen vil være å sørge for at riktige opplysninger blir valgt ut for strukturering, tilpasset 

innbyggers behov for helsehjelp og helsehjelpens administrative behov. 

9.7.4 Ulike aktørers behov for funksjonalitet og støtte til 

samhandling 

Helsepersonell fra forskjellige deler av helse- og omsorgstjenesten vil ha ulike behov for 

funksjonalitet og støtte til samhandling innenfor og på tvers av tjenestene. Fastleger og annet 

helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste vil for eksempel vektlegge behovene 

for samhandling ulikt. Helsepersonell i hjemmebaserte tjenester beskriver at det i prinsippet 

er behov for samhandling med fastlegen om alle deres pasienter. Fastlegene opplever også 

at behovet for samhandling om disse pasientene er viktig, men tallmessig utgjør det en 

mindre andel av det daglige arbeidet. En fastlege har i gjennomsnitt 415 pasienter som får 

behandling i spesialisthelsetjenesten, mens kun 48 pasienter som mottar helsetjenester i 

hjemmet (32) (33) (146). Fastlegene vektlegger derfor behovet for å samhandle med 

spesialisthelsetjenesten enda sterkere. Samtidig er det en sammenheng mellom brukere 

som har omfattende og sammensatte behov for hjemmebaserte tjenester og deres behov for 

oppfølging i spesialisthelsetjenesten (147). Behov for samhandling beskrives nærmere i 

delkapittel 3.2.1. 

Legevakt og pleie- og omsorgstjenesten har behov for tett kontakt med spesialisthelse-

tjeneste og fastlege, mens eksempelvis helsestasjonen i tillegg opplever et stort behov for 

tettere tverrsektoriell samhandling innad i kommunen mot PPT, barnehage/skole og 

barnevern. 

Innad i spesialisthelsetjenesten er det ulike behov for samhandling med kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Ved problemstillinger innen rus og psykiatri og ved oppfølging av barn med 

sammensatte behov vil behandler i spesialisthelsetjenesten som regel trenge en tverrfaglig 

plan og felles samhandling med flere kommunale tjenester som NAV, skole/barnehage og 

evt. barnevern i tillegg til helse. Annet helsepersonell, for eksempel på en kirurgisk avdeling, 

vil ofte ikke ha behov for en plan for pasienten etter utskrivelse, ut over enkle anbefalinger. 

Utformingen av kravene til en felles journalløsning bør ta høyde for dette spennet, og finne 

en god balanse mellom felles og lokale behov. 
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9.7.5 Helsepersonells behov for tilgang på helseopplysninger 

versus innbyggers ønske om at opplysninger ikke skal deles 

Helsepersonell har formidlet behov for bedre tilgang på helseopplysninger innenfor egen 

organisasjon og ved samhandling med andre organisasjoner. De trenger tilstrekkelige 

helseopplysninger for å gi helsehjelp med høy kvalitet og lavest mulig risiko. Manglende 

tilgang til nødvendig informasjon utfordrer forsvarligheten i pasientarbeidet, og enkelte 

helsepersonell mener at de ikke kan ta på seg ansvaret for å behandle pasienten om de ikke 

har tilstrekkelige helseopplysninger.  

Innbyggere har på sin side rett på kontroll over egne helseopplysninger og hvordan de 

brukes, og kan ha behov for å begrense tilgangen til at opplysninger deles. Noen innbyggere 

arbeider selv i helsetjenesten, eller har relasjon til noen som gjør det. Andre har egne 

helseopplysninger som de opplever som stigmatiserende, og som de ønsker at bare et fåtall 

skal få kjenne til. En felles journalløsning vil inneholde flere helseopplysninger, og flere 

innbyggeres journaler vil være samlet på ett sted. Dette øker sannsynligheten for at personer 

som innbyggeren ikke ønsker skal ha innsyn er brukere av systemet, eller at 

journalløsningen inneholder helseopplysninger innbyggeren ønsker særskilt kontroll med. En 

stor samling helseopplysninger er også et mer ettertraktet mål for datahackere eller personer 

med tilgang som tilegner seg opplysninger uten tjenstlig behov. 

Imidlertid gir også felles journalløsninger mulighet til å lettere å treffe tiltak som gir god 

informasjonssikkerhet, innebygget personvern og som gir pasienten kontroll over hvilke 

opplysninger som er registrert. Moderne journalløsninger som understøtter teamarbeid og 

planlegging av pasientoppfølgingen har bedre mulighet for å sikre tilgangsstyringen, fordi de 

har mer presis informasjon om hvilke helsepersonell som faktisk deltar i helsehjelpen. I 

tillegg vil de kunne tilby bedre funksjonalitet for å la innbygger ha innsyn i egen informasjon 

og kunne styre hvem som får tilgang til hva. Samlet sett kan dette gjøre det enklere å ivareta 

personvernrettigheter og informasjonssikkerhet i en samlet løsning. 

9.7.6 Behov for nasjonal standardisering versus tilpasning til ulike 

arbeidsprosesser 

En felles journalløsning vil være et sentralt verktøy for å formidle og anvende felles 

helsefaglige retningslinjer, og redusere uønsket klinisk variasjon ved hjelp av prosess- og 

beslutningsstøtte. Imidlertid må det være mulig å anvende retningslinjer på de samme 

helseproblemene under forskjellige forhold, og likevel sikre at pasienten får optimal 

behandling forholdene tatt i betraktning. Om en klinisk retningslinje anbefaler avansert 

bildeundersøkelser senest en time etter symptomstart, må det finnes alternativer for 

pasienter som befinner seg lengre enn en times reise unna slike undersøkelser. Om 

tildelingskriteriene i saksbehandling tilsier at en innbygger bør motta en bestemt tjeneste, må 

det være mulig å tilby denne tjenesten uavhengig av hvordan helsetjenesten i kommunen er 

organisert, og gjøre tilpasninger av tjenesten ut fra lokale forhold. Journalløsningen kan selv 

ha begrensninger på hvor mange varianter av en retningslinje den kan håndtere, eller 

forvaltningsorganisasjonen som konfigurerer journalløsningen kan ha utilstrekkelig kapasitet 

til å følge dem opp. I slike tilfeller vil journalløsningen risikere å legge opp til 

arbeidsprosesser som ikke passer med de lokale forhold, og helsepersonellet vil måtte bruke 

vesentlig tid og krefter på å korrigere forslagene fra journalløsningen.   

En tilsvarende utfordring vil finnes der en og samme journalløsning skal understøtte ulike 

yrkesgrupper, tjenester og spesialiteter. Ulike yrkesgrupper og spesialiteter anvender hver 
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sine kunnskapsgrunnlag og bruker egne, tilpassede metoder og verktøy i utøvelsen av sitt 

arbeide. De forholder seg ofte til utvalgte innbyggergrupper, som kan ha karakteristiske 

tilstander, sykdommer og egenskaper. Samtidig kan ulike yrkesgrupper komplettere 

hverandre ved å arbeide i tverrfaglige team. Arbeidsprosessene vil kunne ta alle disse 

aspektene inn i seg, og vise stor variasjon fra tjeneste til tjeneste. Behovsanalysen har vist 

store likheter i behov mellom ulike kommuner, og overordnet sett mellom de samme 

tjenestene. Arbeidsprosessene kan likevel være meget ulike. En felles journalløsning må 

kunne tilby funksjonalitet som egner seg til mange ulike brukergrupper og spesialiserte 

arbeidsprosesser. Imidlertid er det også behov for forutsigbarhet, minst mulig opplæring og 

effektive arbeidsprosesser innenfor hver tjeneste. Dette er et argument for å standardisere 

innenfor tjenester og arbeidsprosesser som deler vesentlige egenskaper som beskrevet 

over.  

Felles journalløsninger bør kunne tilpasses til lokale forhold og arbeidsprosesser, yrkes-

grupper og tjenester så langt det lar seg gjøre og under forutsetning om at den samme 

helsefaglige kunnskapen anvendes både lokalt og sentralt. Resultatet av en for standardisert 

og rigid journalløsning er mindre effektiv støtte, økt risiko for feil og at journalløsningen blir 

opplevd som fremmed og tungvint å bruke. 
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10  Oppsummering av behov 

For å yte god helsehjelp er det behov for gode prosesser understøttet av oppdatert og 

relevant informasjon. Dagens journalsystemer tilfredsstiller imidlertid ikke behovene i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste, og det mangler gode løsninger for samhandling på 

viktige områder.  

Gjennom behovsanalysen er det identifisert en rekke behov. For å sikre bredde og 

kompletthet i analysen beskrives behovene ut fra ulike perspektiv: dagens situasjon, 

fremtidige utviklingstrekk og interessentgrupper. Ut fra disse perspektivene vil flere av de 

identifiserte behovene være overlappende. For å unngå overlapp er det utformet 

oppsummerte og konsoliderte behov på tvers av hele analysen. Vedlegg 5: Oppsummerte 

behov er en sammenstilling av alle behovene kartlagt gjennom behovsanalysen. De 

oppsummerte behovene gjelder for den kommunale helse- og omsorgstjenesten med mindre 

noe annet er beskrevet. 

 

Helhetlige tjenester med høy kvalitet og pasientsikkerhet 

1 
Innbygger har behov for å oppleve en helhetlig og sammenhengende tjeneste, som er 

koordinert og faglig oppdatert slik at helsehjelp kan gis med god kvalitet til riktig tid. 

 

Brukervennlig løsninger for innbygger og helsepersonell 

2 

Det er behov for brukervennlige løsninger som gir innbygger mulighet for aktiv 

deltagelse i egen helse, med mulighet til å få innsyn i egne opplysninger, registrere ny 

informasjon, foreta samvalg og selvvalg, gi fullmakt og få støtte til ivaretakelse av 

rettigheter.  

 

3 

Det er behov for brukervennlige og brukertilpassede journalløsninger som understøtter 

en mer effektiv tildeling og ytelse av helsehjelp ved å gi helsepersonell og 

saksbehandlere støtte til administrasjon, gjennomføring og dokumentasjon, samt å ta 

valg basert på beste praksis. 

 

4 
Det er behov for at data kan registreres kun én gang og innhentes automatisk der det er 

mulig. 

 

Deling av informasjon  

5 

Det er behov for at nødvendig informasjon er tilgjengelig for helsepersonell ved 

helsehjelp, for å redusere unødvendig tidsbruk og sikre en helhetlig tjeneste, uavhengig 

av hvor i helsetjenesten informasjonen er registrert. 
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Det er behov for at nødvendig informasjon er tilgjengelig, innad i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, mellom omsorgsnivåene og spesialisthelsetjenesten samt med andre 

kommunale tjenester og aktører. 

 

7 
Det er behov for at innbygger får tilgang til egne helseopplysninger uavhengig av hvor i 

helsetjenesten informasjonen er registrert.   

 

Informasjonssikkerhet og personvern 

8 

Det er behov for løsninger som mer effektivt sikrer ivaretagelse av krav til 

informasjonssikkerhet, dvs. at helseopplysninger er tilgjengelig ved helsehjelp, at 

helseopplysninger ikke endres utilsiktet, og at helseopplysninger ikke blir gjort kjent for 

uvedkommende.   

 

9 
Det er behov for å ivareta personvernet mer effektivt, ved å sikre innbyggers 

medvirkning og kontroll over egne helseopplysninger. 

 

Bruk av helsedata til sekundære formål 

10 
Det er behov for at oppdaterte opplysninger er lett tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 

ledelse og styring, helseanalyse, forskning, folkehelsearbeid og beredskap. 

 

Fremtidig utvikling 

11 

Det er behov for å utnytte mulighetene den medisinske og teknologiske utviklingen gir 

for å bidra til økt trygghet, mestring og livskvalitet for innbygger og økt kvalitet og 

effektivitet i helse- og omsorgstjenesten. 

 

13 

Det er behov for bedre kapasitetsutnyttelse i helsetjenesten for å håndtere fremtidig 

etterspørsel etter tjenester som følge av demografiske utviklingstrekk, redusert 

økonomisk handlingsrom og økte forventninger hos innbyggerne. 

 

12 
Det er behov for løsninger som understøtter bruk av ny teknologi som støtter at 

helsehjelp i større grad kan gis i hjemmet og flere kan bo hjemme lenger. 

6 

Det er behov for løsninger som raskt kan tilpasses endringer i rammebetingelser og 

struktur, eks. ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i helse- og 

omsorgstjenesten, samt endret organisering i eller sammenslåing av kommuner. 
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Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk 

Pasienter og innbyggere har en rekke rettigheter knyttet til rett til helsehjelp og rett til 

informasjon, innsyn, korrigering og sperring av helseopplysninger i journal. Tilsvarende har 

helsepersonell og virksomheter som gir helsehjelp en rekke plikter knyttet til behandling, 

deling, rapportering og sikring av helseopplysninger gjennom et omfattende regelverk.  

Dette vedlegget belyser noen forhold hvor helsetjenesten og kommunene ikke klarer å 

oppfylle rettigheter og plikter i tilstrekkelig grad i dag.  Følgende lover og forskrifter er 

relevante for å beskrive dagens situasjon (ikke uttømmende): 

• lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

• lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

• lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).  

• lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) 

• lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 

(pasientjournalloven)  

• forskrift om pasientjournal  

• forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter  

• forskrift om IKT standarder i helse- og omsorgstjenesten  

• forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 

• forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

• forskrift om fastlegeordning i kommunene 

• forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale 

 

Brudd på regelverk for journalføring 

Virksomhetene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal sørge for forsvarlige 

behandlingsrettede journalsystemer for dokumentasjon av helsehjelp. Journalen må 

tilrettelegges slik at helsepersonell kan overholde sine lovpålagte plikter, herunder yte og 

dokumentere forsvarlig helsehjelp. Relevante helseopplysninger må kunne registreres, 

gjenfinnes og deles med samarbeidende helsepersonell (51) (148). Opplysningene i 

journalen må være oppdaterte, skrevet forståelig og tilgjengelige for behandlende personell 

for å sikre pasientenes rett til forsvarlig helsehjelp og for at helsepersonell skal kunne 

beslutte beste effektive omsorgsnivå. Journalen skal være helsepersonellets arbeidsverktøy 

for oppfølging av pasienten (51) (148). 

Flere tilsynssaker viser imidlertid manglende oppfyllelse av krav i gjeldende rett knyttet til 

journalen, dvs. føring og innhold, deling av helseopplysninger og systemer for dette. Dette 

fører til at helsepersonell i enkelte tilfeller ikke har nødvendig og relevante helseopplysninger 

tilgjengelige når de skal yte helsehjelp.  

Mangelfull journalføring gjelder både plikt til å føre journal og krav til journalens innhold. Av 

432 saker Statens helsetilsyn avsluttet i 2016, ble det konkludert med brudd på 

journalføringsplikten og kravet til journalinnhold i ca. 80 saker. Tilsynet anser dette som 

bekymringsfullt. 

Skriftliggjøring er viktig for pasientens mulighet til å få kunnskap om sin sykdom og 

behandling, som er et viktig element i involvering av innbygger som har rett til informasjon og 
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innsyn i egen journal. Mangelfull journalføring utgjør også en fare for sikkerheten i helse- og 

omsorgstjenesten, og journalen har betydning i eventuelle klagesaker og i saker om 

pasientskadeerstatning, hvor statens helsetilsyn finner til dels store mangler knyttet til 

journalføring i slike saker. Omfanget av slike saker er beskrevet nærmere i delkapittel 4.1. Et 

eksempel er mangelfulle journaler i saker som gjelder legers uforsvarlige rekvirering av 

vanedannende legemidler, hvor journalnotatet ofte kun består av navn, styrke og mengde av 

forskrevet legemiddel. Et annet eksempel er tilsynssaker mot fysioterapeuter, hvor 

journalnotatene ofte inneholder lite eller ingen informasjon om hvilke undersøkelser som er 

utført, funn som er gjort og hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av 

behandlingsmetode. 

Det er også tidligere avdekket brudd på journalføring. I 2014 ble det gjennomført tilsyn med 

kommunens sosial- og helsetjenester til eldre (94). Her ble det avdekket mangler i form av at 

føring av journal i sykehjem skjer både i ulike EPJ-systemer og på papir. Funnene samsvarer 

med funn fra undersøkelser utført av Helsedirektoratet og KS i forbindelse med forprosjekt 

for å beskrive status, utfordringer og behov knyttet til elektronisk pasientjournal i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste (PLO) (10). Bruddene kan henge sammen med de funksjonelle 

utfordringene med journalsystemene som benyttes i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

beskrevet i delkapittel 3.1. 

Tilsynet avdekket videre brudd på journalføring i kommuner i 2010/11 (95). Det ble da 

avdekket at mange kommuner ikke dokumenterer eller at dokumentasjon av helsehjelpen var 

av dårlig kvalitet og gjennomføres på ulike steder, både elektronisk og på papir. Tilsynet 

avdekket også manglende rutiner for hva som skulle dokumenteres og hvordan dette skulle 

gjøres, og påpekte at ansatte hadde liten kunnskap om hvilke opplysninger som skulle 

nedtegnes i journalen. Det var vanskelig å få oversikt over informasjon som var nedtegnet 

om pasienten, herunder også grunnlag for vedtak som var gjort og legemiddelinformasjon. 

Det var ikke rutiner for hva som skulle dokumenteres og hvordan dette skulle gjøres, og 

ansatte hadde liten kunnskap om hvilke opplysninger som skulle nedtegnes i journalen. 

Opplysningene om brukerne var lite tilgjengelige for ansatte som hadde bruk for dem i sitt 

daglige arbeid. Opplysninger om brukerne ble dokumentert på ulike steder, i elektronisk 

journal, papirjournal, beskjedbøker og ulike typer andre permer. Informasjonen ble ikke 

gjenfunnet i brukernes hovedjournal og det var ingen systematikk i å fange opp faresignaler i 

forhold til det som var dokumentert. 

Brudd på regelverk for utskrivningsklare pasienter  

Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten er forpliktet til å sørge for forsvarlige 

pasientforløp. Brudd på regelverk knyttet til utskrivningsklare pasienter øker risikoen for at 

pasientene ikke får de tjenestene de trenger. Viktigheten av og utfordringene knyttet til 

samhandling om utskrivningsklare pasienter er beskrevet i Eksempel 2 i delkapittel 3.2.1.1.  

Regelverket stiller krav til rask informasjonsutveksling. Spesialisthelsetjenesten skal melde 

fra til kommunal helse- og omsorgstjeneste om hvilken helsehjelp pasienten kan trenge etter 

utskrivelse og om endringer i helsetilstand som har betydning for oppfølging i kommunen. 

Deretter skal spesialisthelsetjenesten varsle kommunen straks pasienten er utskrivningsklar. 

Kommunen er i forkant av utskrivelse pliktig til å innhente nødvendig og relevant informasjon 

om pasientens helsetilstand og funksjonsnivå slik at forsvarlige tjenester kan planlegges, og 

skal ved mottatt melding om utskrivningsklar pasient straks melde fra om når de kan motta 

pasienten. 
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Regelverket stiller ikke krav til kommunikasjonsform, men de fleste virksomheter har tatt i 

bruk elektronisk meldingssystem for dialog og overføring av informasjon mellom helseforetak 

og kommuner. Det blir likevel ført en del dialog via telefon, spesielt knyttet til korte tidsfrister 

ved overføring, hvor epikrise for eksempel ikke er klar. Ofte dokumenteres ikke disse 

samtalene i pasientjournalen, noe som øker risikoen for svikt i tjenestene til pasientene. 

Flere undersøkelser har bekreftet brudd på regelverk for utskrivningsklare pasienter. 

Eksempelvis er svikt i overføringen av informasjon mellom sykehus og kommuner et av 

hovedfunnene i det landsomfattende tilsynet med samhandling om utskriving av pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunen i 2015 (67). Sviktene var knyttet både til måten 

informasjon ble oversendt på, samt til mangler ved innholdet, eksempelvis om pasientens 

helsetilstand, funksjonsvurdering og legemiddelinformasjon. Tilsynet avdekket at praksis for 

å utveksle informasjon ved utskriving flere steder ikke var i tråd med avtalte retningslinjer og 

prosedyrer. Eksempelvis avdekket fylkesmennene i flere tilsyn manglende dokumentasjon på 

at spesialisthelsetjenesten hadde gitt beskjed om at en pasient var klar for utskriving, og at 

kommunen hadde bekreftet at de var klare til å ta imot pasienten. Videre avdekket 

Riksrevisjonen i 2016 at informasjonen som helseforetakene sender kommunehelsetjenesten 

om utskrivningsklare pasienter ikke har en kvalitet som sikrer helhetlige og koordinerte 

pasientforløp. Undersøkelsen peker særlig på feil og mangler i epikriser, medisinlister og 

vurdering av pasienters funksjonsnivå (37).  

Brudd på krav til informasjonssikkerhet   

I helse- og omsorgssektoren er ofte kommunen eller f. eks privat legekontor dataansvarlig for 

behandling av helseopplysninger i journalsystemer. Den datasansvarlig plikter å sørge for 

sikkerheten i behandlingen av helseopplysningene i journalsystemene. Det innebærer å sikre 

at helseopplysninger ikke tilflyter uvedkommende innenfor eller utenfor virksomheten eller 

endres utilsiktet. Samtidig må helseopplysningen være tilgjengelig for helsepersonell ved 

ytelse av helsehjelp. For å sikre dette må den enkelte virksomheten, på bakgrunn av 

risikovurderinger, etablere et system for tilgangsstyring. I dette inngår også å ivareta 

innbyggeres rett til å sperre egne pasientopplysninger. Registrering av oppslag (logg) i 

journalsystemer og oppfølging av logg er et sentralt hjelpemiddel. God beskyttelse av 

taushetsbelagt informasjon er sentralt for tilliten til helsetjenesten, og det kan i verste fall gå 

ut over pasientsikkerheten og kvaliteten i behandlingen dersom det fører til at pasienten ikke 

oppgir nødvendige helseopplysninger. 

Tilsynssaker og undersøkelser viser at det over mange år har vært mangler ved 

tilgangsstyringen, særlig i større virksomheter i spesialisthelsetjenesten. Det finnes lite 

dokumentasjon knyttet til tilgangsstyringen i virksomheter i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Men det er liten grunn til å tro at IKT-kompetansen er høyere, eller at 

systemene for tilgangsstyring, er bedre i kommunal helse- og omsorgstjenesten, enn i de 

store virksomhetene i spesialisthelsetjenesten. Vi mener derfor at tilsynssakene som er 

omtalt under fra spesialisthelsetjenesten har overføringsverdi til kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  

Datatilsynet har gjennom flere år og i perioden 2004-2014 avdekket brudd innenfor hvordan 

helseforetak styrer tilgang til helseopplysninger i journalsystemer og etterfølgende kontroll og 

logging. Tilsynene har avdekket at også helsepersonell, som ikke er involvert i pasientens 

helsehjelp, har tilgang til helseopplysninger om pasienten. Et annet forhold er dybden i 

tilgangen, det vil si at helsepersonell gis tilgang til opplysninger de ikke har behov for i 

forbindelse med sitt arbeid, eksempelvis om tidligere, ikke-relaterte opphold. 
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Datatilsynets oppsummerer i sin årsmelding for 2014 (149) at sektoren er blitt bedre, men at 

det fortsatt er alvorlige brudd på bestemmelsene om tilgangsstyring og 

konfidensialitetssikring i pasientjournaler. Eksempelvis er de faktiske tilgangene til 

helseopplysninger for vide, og tilgangene fjernes ikke når de ikke lenger er relevante for å gi 

helsehjelp. Virksomhetene fører heller ikke tilstrekkelig kontroll med hvordan 

helsepersonellets tilganger benyttes. Mangelfulle løsninger for tilgangsstyring i kombinasjon 

med enten mangelfull logging eller manglende funksjonalitet for loggkontroll, gjør at det er 

store muligheter for å gjøre uautoriserte oppslag i pasientjournaler. Det er samtidig små 

muligheter for å avdekke slik snoking. 

Datatilsynet trekker i årsmeldingen for 2016 (150) frem at det er store fremtidige utfordringer 

knyttet til bl.a. konfidensialitetssikring og logganalyse, som også vil være relevant for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. Informasjonsdeling til beste for den enkelte pasient er 

utvilsomt et gode. Men det å sørge for at slik informasjonsdeling ikke fører til utilsiktet 

spredning av sensitive opplysninger, oppstår en vesentlig utfordring når det gjelder å ivareta 

enkeltindividets krav på beskyttelse av sine egne opplysninger. Ettersom eksisterende 

journalsystemer er utviklet for en annen og mer begrenset type bruk, byr dette på 

teknologiske utfordringer. Vern mot snoking i helsektoren handler om god tilgangsstyring, 

bruk av logger og holdninger hos de ansatte.  Arbeid er nødvendig innenfor alle disse 

områdene. Datatilsynet mener at dagens regime for logganalyse, med stikkprøver og 

mistankebasert gjennomgang av logg, ikke er god nok, og at området krever videre 

oppfølging.   

Mangler ved samhandling rundt individuell plan  

Individuell plan (IP) er en rett for en pasient/bruker, med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester, til å få en plan med et tilpasset tjenestetilbud, på tvers av sektorer, virksomheter og 

nivåer, for å ivareta den enkeltes spesifikke behov. Initiativ til å opprette individuell plan skal 

tas av den instans som først avdekker behov for koordinering, dvs. ikke nødvendigvis 

helsesektoren. Dersom helsesektoren tar initiativ, er det ikke nødvendigvis kommunal helse- 

og omsorgstjeneste som er initiativtager. Retten til individuell plan er nedfelt i pasient- og 

brukerrettighetsloven og forankret i lov om psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesteloven, 

helse- og omsorgstjenesteloven, lov om arbeids og velferdsforvaltningen, lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og lov om barneverntjenester. I tillegg har skolen 

plikt til å medvirke i arbeid med individuell plan iht. opplæringsloven, og kommunale 

krisesenter skal medvirke iht. krisesenterloven.  

Til tross for tydelige rettigheter hjemlet i ulike sektorregelverk er situasjonen i dag at 

enkeltpersoner opplever rettighetsbrudd pga. manglende samhandling rundt individuell plan. 

Et forprosjekt utført i Fredrikstad kommune fra 2016 (42), stadfester at mange brukere ikke 

får tjenestene sine koordinert i henhold til intensjonene i Samhandlingsreformen, og 

beskriver at konsekvensene av dette kan være dårligere tjenestetilbud, lav pasientsikkerhet 

og dårligere livskvalitet for innbygger, noe som er svært alvorlig for den enkelte. 

Regelverket for individuell plan er teknologinøytralt, slik at individuell plan både kan 

gjennomføres på papir og i elektroniske systemer. Gjeldende hjemler anses p.t. å være 

tilstrekkelige for å utgjøre rettslig grunnlag for behandling av helse- og personopplysninger i 

individuell plan på bakgrunn av samtykke fra den enkelte. Utviklingen av elektroniske 

løsninger som støtter samhandling innenfor individuell plan har derimot vært hindret av 

tidligere regelverk som satte begrensninger for elektronisk samhandling mellom 

virksomheter. Individuell plan på papir har imidlertid store begrensninger. For beskrivelser av 

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%c2%a715-5
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dagens utfordringer knyttet til samhandling rundt innbyggere med store og sammensatte 

behov, som gjerne har rett på individuell plan, henvises det til eksempel 4 i kapittel 3.2.1.1. 

Hovedutfordringene som omhandler normative brudd er knyttet til innbyggers tilgang til 

planen, samt innbyggers mulighet til å bestemme hvilke aktører som har tilgang til hvilken 

informasjon. Med dagens løsninger har innbygger i deler av prosessen ikke direkte tilgang til 

egen plan, fordi planen ligger i elektroniske fagsystemer i tjenesteapparatet eller på papir. 

Det blir dermed vanskelig for innbygger å medvirke i egen plan på en hensiktsmessig måte. 

Dagens løsninger medfører også at innbygger i liten grad har oversikt over og medvirkning til 

å bestemme hvilken informasjon som deles mellom de ulike aktørene. Deling av informasjon 

til andre enn dem brukeren har samtykket til at skal få tilgang til opplysningene kan være 

brudd på taushetsplikt. 

For å motvirke rettighetsbrudd er behovet for å dokumentere, samhandle og involvere 

bruker, koordinator og behandlende parter stort. Informasjon bør kunne formidles enkelt 

mellom forvaltningsnivåer, kommuner, koordinator, behandlende parter og bruker, ettersom 

planen skal være tilgjengelig for involverte parter iht. brukerens samtykke. Samtidig må 

brukeren kunne ha styringsretten over egen plan.  

Forprosjektrapporten fra Fredrikstad kommune knyttet til forutsetninger og avklaringer for 

etablering av elektronisk verktøy for IP tydeliggjør type behov (42) og viser at dagens praksis 

for individuell plan, hvor planen gjennomføres på papir eller stykkevis i ulike fagsystemer, 

kan gi store administrative konsekvenser i tjenestene knyttet til tidsbruk. Dersom planen 

skrives i systemet der koordinatoren for den spesifikke individuelle planen er ansatt, må 

planen skrives på nytt ved koordinatorbytte til en annen virksomhet. Det kan som regel ikke 

utveksles informasjon mellom fagsystemer i ulike deler av tjenestene. Dette medfører at alle 

aktører må registrere informasjon fra individuell plan i egne systemer, og er unødvendig 

tidsbruk for aktørene som er involvert. Systemet er personavhengig og sårbart for fravær, i 

tillegg kan koordinatoren bli en flaskehals da alle henvendelser må gå via koordinator, som 

må bruke tid på å finne ut av og formidle ny informasjon.  

Mangler ved samhandling og overføring av informasjon mellom 

helse- og omsorgstjenesten og andre kommunale tjenester  

Pasienter og brukere av kommunens tjenester har rettigheter mht. å få en koordinert 

oppfølging fra ulike fagområder i og utenfor kommunen. Dette gjelder både for individuell 

plan, men også i tilknytning til andre rettigheter. Samhandling om individuell plan er, som det 

fremgår av problembeskrivelsen ovenfor, krevende, men slik samhandling viser seg ekstra 

krevende når det gjelder barn med sammensatte problemer. Flere etater og virksomheter 

kan være involvert i barns liv, uten at disse kjenner til hverandres tiltak. Det antas at det skjer 

en underoppfyllelse av barns rettigheter pga. problemer knyttet til samhandling og 

informasjonsflyt. Mangel på elektroniske løsninger bidrar til underoppfyllelsen. Samhandling 

mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og aktører utenfor helsetjenesten, herunder 

barneverntjeneste, er beskrevet i delkapittel 3.2.1. Utfordringer knyttet til samhandling om 

barn med sammensatte behov er beskrevet under eksempel 4 i delkapittel 3.2.1.1. 

I forbindelse med 0 – 24-samarbeidet som omhandler barn og unges behov for tjenester fra 

flere sektorer er det etablert en regelverksgruppe som blant annet har pekt på at det er 

barrierer mellom lovverkene, knyttet til å få til god samhandling på tvers. I lovproposisjonen 

om ny barnevernsreform (151) fremgår det en rekke eksempler på at det er behov for 

samhandling mellom barnevern og andre tjenester. Både kapasitet og tid til å prioritere slikt 

samarbeid nevnes som begrensende faktorer i utviklingen av et godt samordnet 
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tjenestetilbud. Det samme gjelder manglende forankring og oppmerksomhet i kommunens 

ledelse om behovet for effektive organisatoriske løsninger og fullmakter som understøtter 

nødvendig samarbeid og samordning. Lovproposisjonen nevner derimot ikke noe om 

behovet for elektroniske løsninger for samhandling for å kunne samhandle på en 

hensiktsmessig måte i en elektronisk hverdag.  

Det fremgår i lovproposisjonen (151) at Bufdir i 2017 har fått i oppdrag å utarbeide 

beskrivelser av samhandlingsforløp og arbeidsprosesser innenfor enkeltområder i 

barnevernet, etter modell for «pakkeforløp» i helsetjenesten. Samhandlingsforløp kan 

beskrives som et nasjonalt, normerende forløp for barnevernstjenestene, som skal 

tilrettelegge for god samhandling mellom barnevernstjenesten og andre tjenester og 

sektorer. Slike forløp skal vurderes for spesifikke og avgrensede prosesser i 

barnevernssaker, der barn og unge har sammensatte behov og er i en utfordrende situasjon. 

Det vil gjelde områder der barnevernet har ansvar for prosessen, men er avhengig av 

tverretatlig innsats. Pakkeforløpet vil bidra til å styrke behandlingstilbudet til barn med tiltak 

fra barnevernet. Bufdir skal involvere berørte direktorater og brukerorganisasjoner i arbeidet.  

Heller ikke her er det pekt på behovet eller muligheten for en elektronisk samhandling rundt 

pakkeforløp, mens det for helsesektorens pakkeforløp nå finnes elektronisk støtte, p.t. for 

pakkeforløp kreft. Psykisk helsevern og rus, og hjerneslag er under utarbeidelse.  



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   129 

 

Vedlegg 2: Analyse av meldinger til Stortinget 

Stortingsmeldinger angir politiske ambisjoner som vil kunne komme til å bli realisert i 

fremtiden, enten gjennom vedtak av lover og forskrifter eller på annen måte. Meldinger til 

Stortinget blir brukt når regjeringen ønsker å presentere saker til Stortinget uten samtidig 

forslag til vedtak. At det ikke er fattet vedtak tilsier at de politiske ambisjonene som følger av 

meldingene ikke vil veie like tungt som for eksempel vedtatt regelverk. Målene i meldingene 

kan likevel gi viktige premisser for tiltaket, dersom det er sannsynlig at målene vil bli fulgt opp 

gjennom fremtidig regelverk eller andre myndighetsbeslutninger. 

Analysen tar utgangspunkt i meldinger til Stortinget for perioden 2012-2017. Det er gjort et 

utvalg av stortingsmeldinger og av målene som fremgår i disse, der kun stortingsmeldingene 

og målene som vurderes som relevante for tiltaket er behandlet. Det er videre gjort en 

vurdering av hvilke behov disse målene representerer. 

Meldinger til stortinget har som nevnt ikke den samme normative styrke som vedtatte 

proposisjoner. Det er derfor også gjort en vurdering av hvilke av de utledede behovene som 

bør løftes frem som normative. 

I tråd med Finansdepartementets veileder for utarbeidelse av KVU-dokumenter (152) er 

etatsinterne veiledere, planer osv. utelatt fra analysen. 

I dette vedlegget gjennomgås mål som er vurdert som relevante for tiltaket. Nedenfor 

presenteres meldinger som omhandler følgende temaer: 

1. Meldinger som omhandler videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene 

2. Meldinger som adresserer kvalitet og pasientsikkerhet 

3. Meldinger som kan medføre endringer i organisering og ansvarsoverføring 

4. Meldinger som setter overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og 
omsorgssektoren 

5. Meldinger som setter generelle overordnede mål for IKT-utviklingen i Norge 

 

I de påfølgende kapitlene gjøres en vurdering av hvorvidt målene er oppfylt eller ikke, hvorpå 

det gjøres en vurdering av hvilke avledede behov som bør regnes som normative og 

vektlegges i den videre utredningen.  

Analysen er inndelt i tre steg. Tilnærmingen er valgt for å illustrere prosjektets vurderinger og 

analyse av stortingsmeldingene. 

1. Først identifiseres de relevante målene i de nevnte stortingsmeldingene og behovene 

som kan utledes av disse. Der flere stortingsmeldinger gir grunnlag for å konstatere 

likeartede behov, er det forsøkt å utarbeide enhetlige behovsformuleringer. 

2. Dernest analyseres behovene med fokus på hvor sannsynlig det er at hvert av 

behovene vil bli fulgt opp gjennom politiske beslutninger, og hvor viktig oppfyllelsen 

av behovet i så fall antas å ville være for å realisere de politiske målene. 

3. Til slutt gjøres en vurdering av hvilke av behovene som totalt sett må vurderes som 

så sentrale at de bør ansees som normative behov. 

Den stegvise tilnærmingen er valgt for å få frem forskjellige perspektiver i analysen. 
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Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet (78) ble lansert 4. mai og etter at denne analysen 

var gjennomført. Meldingen understøtter budskap og utfordringsbilde som fremkommer fra 

kartleggingen i referansekommunene. Meldingen inneholder blant annet målsetning om at 

eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig og samtidig få hjelp når de 

trenger det, samt å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløp og overganger. 

Meldingen beskriver betydningen av at helsepersonell har tilgang til nødvendig og oppdatert 

informasjon, og viser til arbeidet med å realisere Én innbygger – én journal.  

Relevante mål fra stortingsmeldinger og behov som kan utledes av 

disse  

Nedenfor følger en oversikt over stortingsmeldinger som er vurdert som relevante for tiltaket 

og de politiske målene og ambisjonene som fremkommer av disse. Målene og ambisjonene 

er formulert på ulike nivåer, fra overordnede og langsiktige mål til mer konkrete tiltak. Målene 

gir i varierende grad grunnlag for å utlede konkrete behov som kan være relevante for det 

forestående tiltaket. 

Meldinger som omhandler videreutvikling av den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten  

Dette avsnittet oppsummerer de overordnede helsepolitiske målsetningene og ambisjonene 

for videreutviklingen av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

Gjennom samhandlingsreformen adresseres utfordringene med manglende samhandling mellom 

aktører innad i og på tvers av omsorgsnivå. Reformen setter fokus på innbyggeren og pasientene og 

deres behov for å møte en helhetlig og sømløs helse- og omsorgstjeneste. 

Meldingen er helt sentral for utviklingen av helsetjenesten de senere årene, men mange av målene 

som er beskrevet i meldingen er videreført og konkretisert i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens 

omsorg og Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. Det gjøres derfor ikke her en 

egen gjennomgang av Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen her. 

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg 

Meld. St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg er ment å være en mulighetsmelding for 
omsorgsfeltet. Den ser først og fremst på mulighetene for helse- og omsorgstjenestens brukere til å 
klare seg bedre selv i hverdagen til tross for sykdom, helseproblemer eller funksjonsnedsettelse. 
Samtidig skal den gi grunnlag for å videreutvikle det faglige arbeidet, både for de som har størst 
behov for lindring og pleie, og de som trenger daglig assistanse gjennom et helt liv. Det er et mål å 
legge bedre til rette for tverrfaglige team som samlet vurderer rehabiliteringsmuligheter hos den 
enkelte. Det tverrfaglige teamet samarbeider deretter om å lære opp og veilede ansatte i 
hjemmetjenestene som skal stå for opptreningen på innbyggers naturlige arena, i hjemmet eller i 
nærmiljøet. 

Mål og ambisjoner: 

• Kommunale tjenester skal integreres bedre med hverandre for å oppnå mer tverrfaglighet, rask og 
effektiv forebyggende helsehjelp, bredere og mer kompetent oppfølging av kronikergrupper, samt 
bedre utnyttelse av personell og kompetanse i tjenesten. 

• Legge til rette for et tettere samarbeid med ambulante team fra spesialisthelsetjenesten 

• Økt bruk av velferdsteknologi for å forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag, øke 
brukernes og pårørendes trygghet, øke brukernes og pårørendes deltakelse i brukernettverk. 
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Tabell 11 Oppsummering Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Hverdags- 
rehabilitering 

Et tverrfaglig team bestående av 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
vernepleiere, sosionomer og 
sykepleiere med rehabiliterings-
kompetanse går inn og vurderer 
rehabiliteringsmuligheter hos den 
enkelte, og samarbeider om å lære opp 
og veilede ansatte i hjemmetjenestene, 
slik at de kan stå for opptreningen på 
brukerens naturlige arenaer, i hjemmet 
og i nærmiljøet. 

• Informasjon til helsepersonell: Helsepersonell 
har behov for bedre tilgang til relevant og 
oppdatert informasjon om pasientene, 
uavhengig av hvor i helsetjenesten 
informasjonen er registrert. 

• Samhandling innen helse: Helsepersonell har 
behov for å samhandle mer effektivt, for å 
kunne jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av innbyggere 
som har behov for dette. 

• Samhandling innen kommunen: Det er behov 
for at Helse- og omsorgstjenesten kan 
samhandle mer effektivt og helhetlig med 
andre kommunale tjenester og funksjoner. 

Velferdsteknologi Økt bruk av velferdsteknologi i helse- 
og omsorgstjenestene skal bidra til å: 

• forbedre brukernes mulighet til å 
mestre egen hverdag 

• øke brukernes og pårørendes 
trygghet, og avlaste pårørende for 
bekymring. 

• øke brukernes og pårørendes 
deltakelse i brukernettverk og 
mulighet til å holde løpende kontakt 
med hverandre og med 
hjelpeapparat. 

• Interoperabilitet: Helsepersonell har behov for 
i større grad å kunne overføre data mellom 
løsninger som brukes ved ytelse av 
helsehjelp, som for eksempel journalløsninger, 
medisinteknisk utstyr og 
velferdsteknologiutstyr. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne har 
behov for løsninger som gjør det enklere å 
kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem mer 
delaktige i eget behandlingsforløp. 

• Innbyggers egenregistreringer: Innbyggere har 
behov for løsninger som gjør det enklere å 
registrere og dele egenregistrerte 
opplysninger med den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

Ressursorienterte 
arbeidsmetoder og 
faglig tilnærming, 
Organisering av 
omsorgs-
tjenestene 

• Det er behov for at de kommunale 
tjenestene integreres bedre med 
hverandre for å oppnå mer 
tverrfaglighet, rask og effektiv 
forebyggende helsehjelp, bredere og 
mer kompetent oppfølging av 
kronikergrupper, samt bedre 
utnyttelse av personell og 
kompetanse i tjenesten. 

• Ambulante team og forpliktende 
samarbeid med spesialisthelse-
tjenesten. 

• Samhandling innad i kommunen: Det er behov 
for at helse- og omsorgstjenesten kan 
samhandle mer effektivt og helhetlig med 
andre kommunale tjenester og funksjoner. 

• Samhandling innen helse: Helsepersonell har 
behov for å samhandle mer effektivt, for å 
kunne jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av innbyggere 
som har behov for dette. 

 
 

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen 

Folkehelsemeldingen presenterer regjeringens tverrpolitiske mål for folkehelsepolitikken:  

(1) Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder; (2) Befolkningen skal 

oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller; (3) Vi skal skape 

et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. 

Mål og ambisjoner: 

• Det skal etableres et program for å utvikle folkehelsearbeidet i kommunene, hvor det utvikles 
metoder og verktøy som kan understøtte folkehelsearbeidet for å styrke den faglige støtten til 
kommunene. Innholdet i kommunehelseprofilene skal utvides. 

• Det skal legges til rette for en mer systematisk utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap i 
folkehelsearbeidet. Det krever gode helseanalyser, tiltaksforskning og systematisk vurdering av 
effekten av tiltak gjennom følgeforskning, evalueringer og kunnskapsoppsummeringer. Det skal i 
større grad legges til rette for utprøving og evaluering ved gjennomføring av nasjonale tiltak. 
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Tabell 12 Oppsummering Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Støtte til lokalt 
folkehelsearbeid 

Regjeringen vil trappe opp innsatsen og 
videreutvikle nasjonale tiltak for å støtte det 
lokale folkehelsearbeidet. 
Det skal settes i gang et utviklingsarbeid i 
samarbeid med kommunesektoren med sikte 
på å etablere et program for folkehelsearbeid 
i kommunene. Utvikling av metoder og 
verktøy til bruk i folkehelsearbeidet er en 
viktig del av denne innsatsen. Innholdet i 
kommunehelseprofilene skal utvides, den 
faglige støtten til kommunene skal styrkes og 
statlige føringer skal koordineres bedre. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Mer 
kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid 

Det skal legges til rette for en mer 
systematisk utvikling og bruk av 
forskningsbasert kunnskap i 
folkehelsearbeidet. Det krever gode 
helseanalyser, tiltaksforskning og 
systematisk vurdering av effekten av tiltak 
gjennom følgeforskning, evalueringer og 
kunnskaps-oppsummeringer. Det skal i 
større grad legges til rette for utprøving og 
evaluering ved gjennomføring av nasjonale 
tiltak. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

 
 

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 

Meldingen har som mål å legge grunnlaget for en fremtidsrettet kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Meldingen tar samhandlingsreformens målsetninger videre og omhandler forslag til 

hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens 

utfordringer, og har som mål å legge grunnlaget for en fremtidsrettet kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. De største endringene det er behov for er innen organisering, arbeidsdeling, 

arbeidsformer, kompetanse og ledelse. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en 

flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, blant annet større innslag av 

teamorganisering. Meldingen må ses i sammenheng med kommunereformen. 

Mål og ambisjoner 

• Gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og brukerinnflytelse, bedrer tilgjengeligheten og styrker 
informasjon og kommunikasjon mellom innbygger og behandler. 

• Implementere velferdsteknologi, telemedisin og nye teknologiske løsninger for informasjon og 
kommunikasjon. 

• Legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk. 

• Legge til rette for etablering av oppfølgingsteam for oppfølging av brukere med store og 
sammensatte behov i kommunene. 

• Legge til rette for etablering av mer ambulant behandling i form av flerfaglige ambulante team der 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten arbeider sammen på en 
måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer koordineringen og sikrer kompetanseoverføring mellom 
nivåene. 

• Etablere flere kvalitetsindikatorer for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

• Vurdere å utvide den nasjonale meldeordningen for uønskede hendelser til kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

• Videreføre nasjonale læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. 

• Utvikle et register for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
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Tabell 13 Oppsummering Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Sammen med 
pasient, bruker og 
pårørende 

Gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og 
brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og 
styrker informasjon og kommunikasjon 
mellom pasient og behandler. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp og til informasjon om 
rettigheter. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

Implementering av velferdsteknologi, 
telemedisin og nye teknologiske løsninger for 
informasjon og kommunikasjon. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

• Innbyggers egenregistreringer: 
Innbyggere og pårørende har behov for i 
større grad å kunne registrere og dele 
egenregistrerte opplysninger med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Team – 
tilgjengelighet, 
tverrfaglighet og 
koordinering 

Legge til rette for etablering av 
primærhelseteam gjennom endringer i 
regelverk.  

• Samhandling innen helse: 
Helsepersonell har behov for å 
samhandle mer effektivt, for å kunne 
jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av 
innbyggere som har behov for dette. 

• Fleksibel oppgaveløsing: 
Helsevirksomhetene har behov for enkelt 
å kunne tilpasse arbeidsprosessene ved 
endringer i rolle- og oppgavefordelingen i 
eller mellom helsevirksomheter, eller ved 
endringer i faglige metoder. 

Legge til rette for etablering av 
oppfølgingsteam for oppfølging av brukere 
med store og sammensatte behov i 
kommunene. 

• Samhandling innen helse: 
Helsepersonell har behov for å 
samhandle mer effektivt, for å kunne 
jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av 
innbyggere som har behov for dette. 

Legge til rette for etablering av mer ambulant 
behandling i form av flerfaglige ambulante 
team der spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgs-tjenesten 
arbeider sammen på en måte som styrker 
tjenestetilbudet, bedrer koordineringen og 
sikrer kompetanseoverføring mellom 
nivåene. 

• Samhandling innen kommunen: Det er 
behov for at Helse- og omsorgstjenesten 
kan samhandle mer effektivt og helhetlig 
med andre kommunale tjenester og 
funksjoner  

• Prosess- og beslutningsstøtte: 
Helsepersonell har behov for verktøy 
som kan gi dem bedre hjelp til å ta valg 
basert på oppdatert kunnskap og 
vedtatte kriterier for prioritering. 

Kvalitet, pasient- 
og brukersikkerhet 

Etablere flere kvalitetsindikatorer fra den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Vurdere å utvide den nasjonale 
meldeordningen for uønskede hendelser til 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Videreutvikle beslutningsstøtte som 
fagprosedyrer, retningslinjer og veiledere. 

• Prosess- og beslutningsstøtte: 
Helsepersonell har behov for verktøy 
som kan gi dem bedre hjelp til å ta valg 
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basert på oppdatert kunnskap og 
vedtatte kriterier for prioritering. 

Videreføre nasjonale læringsnettverk for 
helhetlige, koordinerte og trygge 
pasientforløp. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Kommunalt helse- 
og 
omsorgstjeneste-
register 

Utvikle et register for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

 
 

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016−2019) 

Planen er en viktig del av regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og 

sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Nasjonal helse- 

og sykehusplan gjelder for perioden 2016-2019, men beskriver og drøfter utviklingstrekk fram mot 

2040. Nasjonal helse- og sykehusplan har sju hovedområder og mål: (1) Styrke pasienten; (2) 

Prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling; (3) Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten; 

(4) Nok helsepersonell med riktig kompetanse; (5) Bedre kvalitet og pasientsikkerhet; (6) Bedre 

oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene; (7) Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus. Meldingen må ses i sammenheng med Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste, Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen og Meld. St. 19 (2014-2015) 

Folkehelsemeldingen. Analysen nedenfor fokuserer på de av målene som vil være relevante for et 

tiltak som har fokus på kommunehelsetjenesten. 

Mål og ambisjoner 

• Legge til rette for at psykiske og somatiske helsetjenester blir bedre samordnet i framtidens 
helsetjeneste. 

• Innføre pakkeforløp for psykisk helse og rusavhengige. 

• Etablere et nasjonalt kvalitetsregister for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

• Desentraliserte spesialisthelsetjenester, gjerne samlokalisert med kommunale helse og 
omsorgtjenester, skal videreutvikles for å gi gode tjenester i nærmiljøet og helhetlige 
pasientforløp. 

• Etablere flere nasjonale retningslinjer, veiledere og standarder på det akuttmedisinske området. 

• Styrke kompetansen til analyse, forskning og utviklingsarbeid i akuttmedisin ved å etablere et 
fagnettverk med utgangspunkt i eksisterende kompetansemiljøer. 

 

Tabell 14 Oppsummering Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 

(2016−2019) 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Prioritere tilbudet i 
psykisk helse og 
rusbehandling 

Legge til rette for at psykiske og somatiske 
helsetjenester blir bedre samordnet i 
framtidens helsetjeneste. 

• Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for bedre 
tilgang til relevant og oppdatert 
informasjon om pasientene, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten informasjonen er 
registrert. 

Innføre pakkeforløp for psykisk helse og 
rusavhengige. 

• Samhandling innen helse: 
Helsepersonell har behov for å 
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samhandle mer effektivt, for å kunne 
jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av 
innbyggere som har behov for dette. 

Etablere et nasjonalt kvalitetsregister for 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Bedre 
oppgavedeling og 
samarbeid  

 

Desentraliserte spesialisthelsetjenester, 
gjerne samlokalisert med kommunale helse 
og omsorgs-tjenester, skal videreutvikles for 
å gi gode tjenester i nærmiljøet og helhetlige 
pasientforløp. 

• Fleksibel oppgaveløsing: 
Helsevirksomhetene har behov for enkelt 
å kunne tilpasse arbeidsprosessene ved 
endringer i rolle- og oppgavefordelingen i 
eller mellom helsevirksomheter, eller ved 
endringer i faglige metoder. 

• Samhandling innen helse: 
Helsepersonell har behov for å 
samhandle mer effektivt, for å kunne 
jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av 
innbyggere som har behov for dette. 

Styrke 
akuttmedisinske 
tjenester utenfor 
sykehus 

 

Etablere flere nasjonale retningslinjer, 
veiledere og standarder på det 
akuttmedisinske området. 
 

• Prosess- og beslutningsstøtte: 
Helsepersonell har behov for verktøy 
som kan gi dem bedre hjelp til å ta valg 
basert på oppdatert kunnskap og 
besluttede prioriteringer. 

Styrke kompetansen til analyse, forskning og 
utviklingsarbeid i akuttmedisin ved å etablere 
et fagnettverk med utgangspunkt i 
eksisterende kompetansemiljøer. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

 

 

Meldinger som adresserer kvalitet og pasientsikkerhet 

Dette avsnittet oppsummerer de overordnede helsepolitiske målsetningene og ambisjonene 

som adresserer kvalitet og pasientsikkerhet, og som potensielt er avhengig av et tiltak for 

kommunal helse og omsorgstjeneste. 

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester 

 

Meldingen dekker kvalitet og pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten inkludert 

tannhelsetjenesten. Det rettes oppmerksomhet mot innholdet og kvaliteten i tjenestene, og det 

presenteres overordnede rammer for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i årene fremover. 

Mål og ambisjoner 

• Helse- og omsorgstjenesten skal sette pasienter og innbyggeres behov og ønsker i sentrum. 
Erfaringene deres skal brukes i forbedringsarbeid. Aktiv medbestemmelse skal ligge til grunn for 
beslutninger om behandlings- og omsorgstilbudet til den enkelte. Pårørendes rolle som ressurs 
skal styrkes. 

• Det skal legges større vekt på arbeid med kvalitetsforbedring på alle nivåer i helse- og 
omsorgstjenesten. Systemene for kvalitetsmåling skal forbedres og lederne skal etterspørre og 
følge opp resultater. 

• Oversikten over omfang og risikoområder skal bli bedre. Hendelser som har eller kunne ha ført til 
pasientskade skal analyseres og følges opp med tiltak. 
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Tabell 15 Oppsummering Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Et mer 
brukerorientert 
helse- og 
omsorgstilbud 

Helse- og omsorgstjenesten skal sette 
pasienter og brukeres behov og ønsker i 
sentrum. Erfaringene deres skal brukes i 
forbedringsarbeid. Aktiv medbestemmelse 
skal ligge til grunn for beslutninger om 
behandlings- og omsorgstilbudet til den 
enkelte. Pårørendes rolle som ressurs skal 
styrkes. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

Økt satsing på 
systematisk 
kvalitets-forbedring 

Det skal legges større vekt på arbeid med 
kvalitetsforbedring på alle nivåer i helse- og 
omsorgstjenesten. Arbeidet skal være 
integrert i den daglige virksomheten i 
tjenesten. Systemene for kvalitetsmåling skal 
forbedres og lederne skal etterspørre og 
følge opp resultatene. Kvalitetsarbeidet skal 
føre til bedre helse, mer tilfredse pasienter 
og bedre ressursutnyttelse. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

• Interoperabilitet: Helsepersonell har 
behov for i større grad å kunne overføre 
data mellom løsninger som brukes ved 
ytelse av helsehjelp, som for eksempel 
journalløsninger, medisinteknisk utstyr 
og velferdsteknologiutstyr. 

Bedre 
pasientsikkerhet og 
færre uønskede 
hendelser 

Oversikten over omfang og risikoområder 
skal bli bedre. Hendelser som har eller kunne 
ha ført til pasientskade, skal analyseres og 
følges opp med tiltak. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

 
 

Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen 

Meldingen innebærer en gjennomgang og en oppdatering av de overordnede målsetningene knyttet 

til legemiddelbruk. Regjeringen foreslår følgende mål: (1) Sikre god kvalitet ved behandling med 

legemidler; (2) Legemidler skal ha lavest mulig pris; (3) Likeverdig og rask tilgang til effektive 

legemidler; (4) Legge til rette for forskning og innovasjon. 

Mål og ambisjoner 

• Forskriver må stille riktig diagnose, og forskrive riktige legemidler i riktig styrke og legemiddelform. 
Etter forskrivning skal legemidlene dispenseres og administreres slik at god kvalitet av 
behandlingen sikres. Pasientens ønsker og muligheter til å følge behandlingen skal ivaretas. 

Tabell 16 Oppsummering Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Sikre god kvalitet 
ved behandling 
med legemidler 

Forskriver må stille riktig diagnose, og 
forskrive riktige legemidler i riktig styrke og 
legemiddelform. 
 
Etter forskrivning skal legemidlene 
dispenseres og administreres slik at god 
kvalitet av behandlingen sikres.   
 
Pasientens ønsker og muligheter til å følge 
behandlingen skal ivaretas. 
 

• Prosess- og beslutningsstøtte: 
Helsepersonell har behov for verktøy 
som kan gi dem bedre hjelp til å ta valg 
basert på oppdatert kunnskap og 
besluttede prioriteringer. 

• Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for bedre 
tilgang til relevant og oppdatert 
informasjon om pasientene, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten informasjonen er 
registrert.  

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 
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Meldinger som vil medføre strukturelle endringer 

Dette avsnittet oppsummerer de overordnede politiske målsetningene og ambisjonene som 

medfører behov for at en løsning enkelt skal kunne tilpasses endringer i organisering og 

ansvarsoverføring innen helse- og omsorgstjenesten og mellom offentlige tjenesteytere. 

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner 

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform med mål om større, mer robuste 

kommuner med økt makt og myndighet. I meldingen presenteres regjeringens mål for reformen: (1) 

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne; (2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling; (3) 

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og (4) Styrket lokaldemokrati. 

Kommunereformen vil, gjennom å bidra til større og mer robuste kommuner, kunne medføre 

endringer i organisering og ansvarsforhold innad i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt 

mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. I meldingen 

omtales tannhelsetjenester, habilitering/rehabilitering og helsetjenester til psykisk syke som områder 

der kommunene bør få et større ansvar. 

Mål og ambisjoner 

• Kommunereformen skal bidra til større og mer robuste kommuner, hvilket vil kunne medføre 
endringer i organisering og ansvarsforhold innad i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

• Det fylkeskommunale ansvaret for tannhelsetjenesten bør overføres til de større og mer robuste 
kommunene. 

 

Tabell 17 Oppsummering Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til 

større kommuner 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Større kommuner Kommunereformen skal bidra til større og mer 
robuste kommuner, som vil kunne medføre 
endringer i organisering og ansvarsforhold 
innad i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

• Fleksibel oppgaveløsing: 
Helsevirksomhetene har behov for enkelt 
å kunne tilpasse arbeidsprosessene ved 
endringer i rolle- og oppgavefordelingen i 
eller mellom helsevirksomheter, eller ved 
endringer i faglige metoder. 

Oppgave-
fordeling 

Etter departementets vurdering vil det være 
fordeler ved å overføre det fylkeskommunale 
ansvaret for tannhelsetjenesten til større og 
mer robuste kommuner. 

• Fleksibel oppgaveløsing: 
Helsevirksomhetene har behov for enkelt 
å kunne tilpasse arbeidsprosessene ved 
endringer i rolle- og oppgavefordelingen i 
eller mellom helsevirksomheter, eller ved 
endringer i faglige metoder. 

  

Meldinger som setter overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og 

omsorgstjenesten 

Avsnittet oppsummerer de overordnede politiske målsetningene og ambisjonene i den siste 

av flere stortingsmeldinger som setter mål for IKT-utviklingen i den offentlige helse- og 

omsorgstjenesten. 

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal 

Stortingsmeldingen klargjør målene og viser retningen for den videre IKT-utviklingen i helsetjenesten. 

Meldingen fremhever at det er nødvendig å utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi for å 

nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk. De overordnede 

målene for IKT-utviklingen er: (1) At helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og 

brukeropplysninger, (2) At innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, og (3) At 

data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning. 
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Mål og ambisjoner 

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

• Moderne IKT-verktøy i helse- og omsorgssektoren bør tilby funksjonalitet for beslutnings- og 
prosesstøtte. 

• Økt bruk av strukturerte data for bedre kvalitet på rapportering og enklere samhandling ved at 
informasjon kan deles og gjenbrukes i ulike sammenhenger hvor alle sitter med det samme 
informasjonsgrunnlaget. 

• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. 

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

 

Tabell 18 Oppsummering Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

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

• Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for bedre 
tilgang til relevant og oppdatert 
informasjon om pasientene, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten informasjonen er 
registrert. 

Moderne IKT-verktøy i helse- og 
omsorgssektoren bør tilby funksjonalitet for 
beslutnings- og prosesstøtte. 

• Prosess- og beslutningsstøtte: 
Helsepersonell har behov for verktøy 
som kan gi dem bedre hjelp til å ta valg 
basert på oppdatert kunnskap og 
vedtatte kriterier for prioritering. 

Økt bruk av strukturerte data kan bidra til 
bedre kvalitet på rapportering og enklere 
samhandling ved at informasjon kan deles og 
gjenbrukes i ulike sammenhenger hvor alle 
sitter med det samme informasjons-
grunnlaget. 

• Samhandling innen helse: 
Helsepersonell har behov for å 
samhandle mer effektivt, for å kunne 
jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av 
innbyggere som har behov for dette 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Innbygger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre 
digitale tjenester. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

• Innbyggers egenregistreringer: 
Innbyggere har behov for løsninger som 
gjør det enklere å registrere og dele 
egenregistrerte opplysninger med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

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

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 
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Meldinger som setter overordnede mål for IKT-utviklingen i Norge 

Avsnittet oppsummerer de stortingsmeldingene som setter mål og ambisjoner for IKT-

utviklingen i Norge. 

Meld. St. 11 (2012-2013) Personvern 

Meldingen tar utgangspunkt i regjeringens digitaliseringsstrategi og at behandling og utveksling av 

personopplysninger er nødvendig i et moderne samfunn, samtidig som digitalisering medfører nye 

utfordringer. Meldingen gir sektorovergripende anbefalinger innen rammene av gjeldende 

personvernregelverk. Hensynet til personvern må ofte avveies mot andre viktige samfunnshensyn, 

men samtykke bør også i fremtiden være det foretrukne behandlingsgrunnlag, der ikke vesentlige 

samfunnsinteresser tilsier noe annet. 

Mål og ambisjoner 

• Innbygger skal ha råderett over egne personopplysninger og være i stand til å ivareta eget 
personvern. 

• Det bør bli lagt til rette for at den registrerte kan reservere seg mot oppføring i helseregistre. 

• Den statlige forvaltningen skal så langt som mulig være tilgjengelig på nett, og nettbaserte 
tjenester skal være hovedformen for kommunikasjon mellom forvaltning, innbygger og næringsliv. 

• Hver enkelt pasient bør ha reell mulighet til å finne ut om behandlingen han eller hun får, er trygg, 
og om det er forskjeller i kvalitet mellom ulike behandlinger og metoder. 

• Gjenbruk av helseopplysninger er avgjørende for å holde oversikt over forekomsten av ulike 
sykdommer og for forskning på sykdomsårsaker og behandlingseffekter. Slik kunnskap er en 
forutsetning for at hver enkelt pasient skal kunne gjøre gode selvstendige valg, og er viktig for 
retten pasientene har til likeverdige helsetjenester. 

• Data som inneholder personopplysninger skal kun gjenbrukes dersom en vurdering viser at det er 
nødvendig. 

 

Tabell 19 Oppsummering Meld. St. 11 (2012-2013) Personvern 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Rådighet over 
person-
opplysninger 

Det er et mål at folk skal ha råderett over egne 
personopplysninger og være i stand til å ta 
vare på sitt eget personvern. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 

• Rådighet over personopplysninger: 
Innbygger har behov for styrket 
konfidensialitet og bedre rådighet over 
egne personopplysninger, herunder å 
kunne reservere seg mot tilgang til og 
gjenbruk av opplysninger. 

Det bør i størst mulig grad bli lagt til 
rette for at den registrerte kan reservere seg 
mot oppføring i helseregistre. 

• Rådighet over personopplysninger: 
Innbygger har behov for styrket 
konfidensialitet og bedre rådighet over 
egne personopplysninger, herunder å 
kunne reservere seg mot tilgang til og 
gjenbruk av opplysninger. 

Det er et mål at den statlige forvaltningen så 
langt som mulig skal være tilgjengelig på nett, 
og at nettbaserte tjenester skal være 
hovedformen for kommunikasjon mellom 
forvaltningen og innbyggerne og næringslivet. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

• Innbyggers egenregistreringer: 
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Innbyggere har behov for løsninger som 
gjør det enklere å registrere og dele 
egenregistrerte opplysninger med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Delaktighet Hver enkelt pasient bør ha reell mulighet til å 
finne ut om behandlinga han eller hun får, er 
trygg, og om det er forskjeller i kvalitet mellom 
ulike behandlinger og metoder. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Sekundærbruk Gjenbruk av helseopplysninger er avgjørende 
for å kunne holde oversikt over forekomsten av 
ulike sykdommer og for forskning på 
sykdomsårsaker 
og behandlingseffekter. Slik kunnskap er en 
forutsetning for at hver enkelt pasient skal 
kunne gjøre gode selvstendige valg, og er 
viktig for retten pasientene har til likeverdige 
helsetjenester. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Der data inneholder person-opplysninger, må 
en være forsiktig med gjenbruk. Slike data skal 
bare gjenbrukes dersom en vurdering av om 
gjenbruk er nødvendig viser at 
det er gode grunner til det. 

• Rådighet over personopplysninger: 
Innbygger har behov for styrket 
konfidensialitet og bedre rådighet over 
egne personopplysninger, herunder å 
kunne reservere seg mot tilgang til og 
gjenbruk av opplysninger. 

 
 

Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge 

Formålet med meldingen er å presentere regjeringens overordnede politikk for hvordan Norge kan 

utnytte IKT til samfunnets beste. Meldingen oppstiller to hovedmål: (1) En brukerrettet og effektiv 

offentlig forvaltning, og (2) Verdiskapning og deltakelse for alle. Meldingen har ikke ambisjon om å 

presentere status og politikk på alle sektorområdene, men identifiserer viktige felles forutsetninger og 

innsatsfaktorer. Den fokuserer på fem hovedprioriteringer for de kommende årene: (1) Brukeren i 

sentrum (med brukeren menes innbyggere, ansatte, offentlige og private virksomheter, samt frivillig 

sektor), (2) IKT som en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet, (3) Styrket digital 

kompetanse og deltakelse, (4) Effektiv digitalisering av offentlig sektor, og (5) Godt personvern og 

god informasjonssikkerhet. 

Det legges vekt på at offentlige virksomheter må samarbeide for å etablere løsninger som fremstår 

helhetlige for brukerne og at offentlige virksomheter utveksler og gjenbruker informasjon der det er 

relevant. Statlige virksomheter skal ta et større ansvar for at det utvikles helhetlige digitale løsninger 

som også kommunesektoren kan benytte, og skal samhandle med Difi og KS i dette arbeidet 

Samtidig opprettholdes utgangspunktet om at den enkelte sektor og virksomhet har ansvar for egen 

virksomhetsutvikling, og det presiseres at utveksling av personinformasjon mellom virksomheter vil 

kreve behandlingsgrunnlag. Helsepersonell, pasienter og andre brukere skal involveres systematisk i 

arbeidet med å utvikle løsninger og markedsaktørenes innovasjonskraft skal utnyttes bedre enn i 

dag, samt at det skal legges til rette for næringsutvikling. 

Mål og ambisjoner 

• Offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av 
hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Sektorene må derfor samarbeide om å lage 
helhetlige brukerrettede løsninger der enkelttjenester settes sammen i tjenestekjeder tilpasset 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   141 

 

brukernes behov og livssituasjoner. 

• Det skal bli enklere for innbygger å ta aktiv del i egen behandling. 

• Eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet innen 1. januar 2021. 

• Velferdsteknologi skal bli en integrert del av helse- og omsorgstjenestene i 2020. 

• Digitalt førstevalg: Det offentliges digitale løsninger skal være så gode at de aller fleste ønsker å 
benytte disse fremfor manuelle kanaler. Nettbaserte tjenester skal være tilgjengelig for 
forvaltningens kommunikasjon med innbygger. 

• Innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal i sin kontakt med offentlige virksomheter ikke måtte 
levere samme opplysning mer enn én gang. 

• Økt bruk av felles IKT-løsninger mellom aktørene og nivåene i helse- og omsorgssektoren. 

• Redusere størrelsen på det enkelte digitaliseringsprosjekt, både i budsjettomfang og varighet, for 
å redusere kompleksitet og risiko. 

• Personvern skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den enkelte skal i størst 
mulig grad ha råderett over egne personopplysninger. 

 

Tabell 20 Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge 

Tiltaksområde Ambisjoner Behov 

Brukeren i 
sentrum 

 

 

Offentlige tjenester skal fremstå 
sammenhengende og helhetlige for brukerne, 
uavhengig av hvilke offentlige virksomheter 
som tilbyr dem. Sektorene må derfor 
samarbeide om å lage helhetlige 
brukerrettede løsninger der enkelttjenester 
settes sammen i tjenestekjeder tilpasset 
brukernes 
behov og livssituasjoner. 

• Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for bedre 
tilgang til relevant og oppdatert 
informasjon om pasientene, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten informasjonen er 
registrert. 

• Samhandling innen helse: 
Helsepersonell har behov for å 
samhandle mer effektivt, for å kunne 
jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av 
innbyggere som har behov for dette. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 

• Samhandling innen kommunen: Helse- 
og omsorgstjenesten har behov for å 
kunne samhandle mer effektivt og 
helhetlig med andre kommunale 
tjenester og funksjoner. 

Det er et mål at det blir 
enklere for pasienten å ta aktiv del i eget 
behandlingsopplegg. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

Digital 
kompetanse og 
deltakelse 

Eksisterende IKT-løsninger skal være 
universelt utformet innen 1. januar 2021. 

• Brukertilpasning: Digitale tjenester skal 
være lette å forstå, og lette å bruke. 

Velferdsteknologi kan bidra til å styrke 
innbyggernes mulighet til å mestre eget liv og 
helse, bidra til at flere kan bo lenger hjemme, 
og mer effektiv 
bruk av ressursene i helse- og 
omsorgstjenesten. Målet er at 
velferdsteknologi skal bli en integrert 
del av omsorgstjenestene i 2020. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

• Innbyggers egenregistreringer: 
Innbyggere har behov for løsninger som 
gjør det enklere å registrere og dele 
egenregistrerte opplysninger med den 
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kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Digitalisering av 
offentlig sektor 

Digitalt førstevalg: Det er et mål at det 
offentliges digitale løsninger er så gode at de 
aller fleste ønsker å benytte disse, og velger 
bort manuelle kanaler. Forvaltningen skal så 
langt som mulig være tilgjengelig på nett, og 
nettbaserte tjenester skal være hovedregelen 
for forvaltningens kommunikasjon med 
brukerne. 

• Brukertilpasning: Digitale tjenester skal 
være lette å forstå, og lette å bruke. 

• Informasjon til innbygger: Innbyggerne 
har behov for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til 
informasjon om rettigheter. 

• Deltakelse for innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger som gjør det 
enklere å kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og dermed gjør dem 
mer delaktige i eget behandlingsforløp. 

• Innbyggers egenregistreringer: 
Innbyggere har behov for løsninger som 
gjør det enklere å registrere og dele 
egenregistrerte opplysninger med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Det er et mål at innbyggere, 
næringsliv og frivillig sektor i sin kontakt med 
offentlige virksomheter ikke må levere samme 
opplysning mer enn én gang. Dette forutsetter 
at offentlige virksomheter deler og gjenbruker 
informasjon. 

• Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for bedre 
tilgang til relevant og oppdatert 
informasjon om pasientene, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten informasjonen er 
registrert. 

• Interoperabilitet: Helsepersonell har 
behov for i større grad å kunne overføre 
data mellom løsninger som brukes ved 
ytelse av helsehjelp, som for eksempel 
journalløsninger, medisinteknisk utstyr 
og velferds-teknologiutstyr. 

• Samhandling innen kommunen: Helse- 
og omsorgstjenesten har behov for å 
kunne samhandle mer effektivt og 
helhetlig med andre kommunale 
tjenester og funksjoner. 

• Kvalitets- og effektmåling: Det er behov 
for at oppdaterte opplysninger er mer 
tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse 
og styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende folkehelsearbeid 
og beredskap. 

Regjeringen vil jobbe for økt bruk av felles IKT-
løsninger mellom aktørene og nivåene i helse- 
og omsorgssektoren. 

• Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for bedre 
tilgang til relevant og oppdatert 
informasjon om pasientene, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten informasjonen er 
registrert. 

• Samhandling innen helse: 
Helsepersonell har behov for å 
samhandle mer effektivt, for å kunne 
jobbe teambasert og etablere og dele 
helhetlige planer for oppfølging av 
innbyggere som har behov for dette. 

Redusere størrelsen på det enkelte 
digitaliseringsprosjekt, både i budsjettomfang 
og varighet, for å redusere kompleksitet og 
risiko. 

• Risikoreduksjon: Offentlige virksomheter 
har behov for å redusere risikoen knyttet 
til IKT-prosjekter, gjennom å begrense 
prosjektenes kostnad og varighet. 

Personvern og 
informasjonssikke
rhet 

Personvern skal være en integrert del av 
utviklingen og bruken av IKT. Regjeringen vil 
legge til rette for at den enkelte i størst mulig 
grad 
har råderett over egne person-opplysninger. 

• Rådighet over personopplysninger: 
Innbygger har behov for styrket 
konfidensialitet og bedre rådighet over 
egne personopplysninger, herunder å 
kunne reservere seg mot tilgang til og 
gjenbruk av opplysninger. 
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Analyse av behovenes relevans for tiltaket 

Ettersom stortingsmeldinger primært drøfter og foreslår fremtidig politikk, vil de behovene 

som identifiseres i gjennomgangen ikke ha den samme «normative kraften» som gjeldende 

rett. I de følgende kapitlene analyseres derfor behovene som er utledet fra de gjennomgåtte 

stortingsmeldingene med fokus på følgende parametere: 

• Sannsynligheten for at behovene som er utledet fra stortingsmeldinger blir innfridd 

gjennom politiske beslutninger. Vurderingen baseres på i hvilken grad det er tverrpolitisk 

enighet om det enkelte behovet, og eventuelle andre holdepunkter for om det er vilje til å 

prioritere behovene gjennom politiske vedtak. 

• Betydningen av at behovene som er utledet fra stortingsmeldingene blir innfridd, altså 

hvor avgjørende innfrielse av behovene er for realisering av de korresponderende 

politiske målene og ambisjonene. I den grad ambisjonene kan realiseres på andre måter, 

vil innfrielse av de behovene som er avledet her ikke være like viktig for å oppfylle de 

politiske ambisjonene. 

Samlet oversikt over behovene som er utledet fra stortingsmeldinger 

Tabell 21 gir en samlet oversikt over behovene fra de gjennomgåtte stortingsmeldingene. For 

å illustrere hvordan de utledede behovene understøtter politiske mål i flere meldinger, er det 

laget en kobling mellom behovet og den enkelte melding. Tallet i hver celle i matrisen angir 

hvor mange av meldingens mål behovet understøtter. 

Tabell 21 Oppsummering av behovene som er utledet fra stortingsmeldinger 
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Informasjon til 
helsepersonell 

Helsepersonell har 
behov for bedre tilgang 
til relevant og oppdatert 
informasjon om 
pasientene, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten 
informasjonen er 
registrert. 

7 1    1  1 1  3 

Prosess- og 
beslutningsstøtte 

Helsepersonell har 
behov for verktøy som 
kan gi dem bedre hjelp 
til å ta valg basert på 
oppdatert kunnskap og 
vedtatte kriterier for 
prioritering. 

5   2  1  1 1   

Samhandling innad Helsepersonell har 9 2  2    2 1  2 
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Tabell 21 Oppsummering av behovene som er utledet fra stortingsmeldinger 
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i helse behov for å samhandle 
mer effektivt, for å 
kunne jobbe teambasert 
og etablere og dele 
helhetlige planer for 
oppfølging av 
innbyggere som har 
behov for dette. 

Interoperabilitet 

Helsepersonell har 
behov for i større grad å 
kunne overføre data 
mellom løsninger som 
brukes ved ytelse av 
helsehjelp, som for 
eksempel 
journalløsninger, 
medisinteknisk utstyr og 
velferds-teknologiutstyr. 

3 1   1      1 

Rådighet over 
personopplysninger 

Innbygger har behov for 
styrket konfidensialitet 
og bedre rådighet over 
egne 
personopplysninger, 
herunder å kunne 
reservere seg mot 
tilgang til og gjenbruk av 
opplysninger. 

4         3 1 

Informasjon til 
innbygger 

Innbyggerne har behov 
for bedre tilgang til egne 
helseopplysninger, til 
planer for helsehjelp, til 
helseinformasjon og til 
informasjon om 
rettigheter. 

8   1  1   1 3 2 

Deltakelse for 
innbygger 

Deltakelse for 
innbygger: Innbyggerne 
har behov for løsninger 
som gjør det enklere å 
kommunisere med 
helse- og 
omsorgstjenesten og 
som dermed gjør det 
enklere å være mer 
delaktige i eget 
behandlingsforløp. 

9 1  2 1    1 1 3 

Innbyggers Innbyggere har behov 6 1  1     1 1 2 
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Tabell 21 Oppsummering av behovene som er utledet fra stortingsmeldinger 
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egenregistreringer for løsninger som gjør 
det enklere å registrere 
og dele egenregistrerte 
opplysninger med den 
kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

Samhandling innen 
kommunen 

Det er behov for at 
Helse- og 
omsorgstjenesten kan 
samhandle mer effektivt 
og helhetlig med andre 
kommunale tjenester og 
funksjoner. 

5 2  1       2 

Fleksibel 
oppgaveløsing 

Helsevirksomhetene har 
behov for enkelt å kunne 
tilpasse 
arbeidsprosessene ved 
endringer i rolle- og 
oppgavefordelingen i 
eller mellom 
helsevirksomheter, eller 
ved endringer i faglige 
metoder. 

4   1   2 1    

Kvalitets- og 
effektmåling 

Det er behov for at 
oppdaterte opplysninger 
er mer tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, 
ledelse og styring, 
herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende 
folkehelsearbeid og 
beredskap. 

15  2 4 2   2 2 2 1 

Brukertilpasning 
Digitale tjenester skal 
være lette å forstå, og 
lette å bruke 

2          2 

Risikoreduksjon 

Offentlige virksomheter 
har behov for å redusere 
risikoen knyttet til IKT-
prosjekter, gjennom å 
begrense prosjektenes 
kostnad og varighet. 

1          1 
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Vurdering av sannsynligheten for at behovene blir innfridd 

I dette avsnittet vurderes i hvilken grad behovene som er utledet fra stortingsmeldingene har 

blitt fulgt opp i etterkant og i hvilken grad det er tverrpolitisk enighet om behovene. 

Følgende vurderingskala er brukt: 

Høy De korresponderende stortingsmeldingene er behandlet uten stor uenighet på 
tvers av partigrenser. 

Middels De korresponderende stortingsmeldingene er behandlet i Stortinget, men det er 
usikkert om behovet vil bli prioritert eller det er fremkommet uenighet i 
behandlingen. 

Lav Stortingsmeldingene som behovet er utledet fra er ikke behandlet i Stortinget, 
eller det er fremkommet stor uenighet i behandlingen. 

Underlaget for analysen er hentet fra dokumenter som refererer behandlingen av meldingene 

i Stortinget. 

I tillegg baseres vurderingen på eventuelle andre holdepunkter for om det vil være politisk 

vilje til å prioritere målene i praksis, herunder særlig om det er besluttet å igangsette 

konkrete tiltak. 

Tabell 22 Vurdering av sannsynligheten for at behovene blir innfridd 

Behovsområde No. Behov Sannsynlighet for innfrielse 

Informasjon til 
helsepersonell 

B1 Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for 
bedre tilgang til relevant og 
oppdatert informasjon om 
pasientene, uavhengig av hvor i 
helsetjenesten informasjonen er 
registrert. 

Høy: Dette behovet representerer et stort 
mulighetsrom for effektivisering og 
forbedring av kvaliteten i pasient-
behandlingen. Realiseringen av behovet 
kan forventes å skje stegvis, koblet til 
enkeltstående utfordringer i helsetjenesten. 
Behovet for bedre tilgang på 
nøkkelinformasjon om pasientene er i ferd 
med å realiseres gjennom Nasjonal 
Kjernejournal. I tillegg kommer behov for 
tilgang på full sykehistorie (diagnoser), 
felles legemiddelliste, samt resultater fra 
laboratorieprøver og radiologi-
undersøkelser på tvers av virksomheter. 
Behovet er gjengitt i flere stortings-
meldinger og har bred politisk oppslutning. 

Prosess- og 
beslutningsstøtte 

B2 Helsepersonell har behov for 
verktøy som kan gi dem bedre 
hjelp til å ta valg basert på 
oppdatert kunnskap og vedtatte 
kriterier for prioritering. 

Middels: Behovet fremgår av flere 
stortingsmeldinger. Behovet er imidlertid i 
liten grad fulgt opp og det er usikkert i 
hvilken grad dette behovet vil bli prioritert i 
lys av andre mer presserende behov 

Samhandling innen 
helse 

B3 Helsepersonell har behov for å 
samhandle mer effektivt, for å 
kunne jobbe teambasert og 
etablere og dele helhetlige planer 
for oppfølging av innbyggere som 
har behov for dette. 

Høy: Behovet fremgår av flere 
stortingsmeldinger, og har bred politisk 
oppslutning. 

Interoperabilitet B4 Helsepersonell har behov for i 
større grad å kunne overføre 
data mellom løsninger som 
brukes ved ytelse av helsehjelp, 
som for eksempel 
journalløsninger, medisinteknisk 
utstyr og velferds-teknologiutstyr. 

Høy: Behovet fremgår av flere 
stortingsmeldinger, og er særlig aktuelt i 
forbindelse med utviklingen av 
velferdsteknologi, som et virkemiddel blant 
annet for å dempe kostnadsveksten i den 
offentlige helsetjenesten. Det er opprettet 
et eget velferdsteknologiprogram i regi av 
Helsedirektoratet som har blitt videreført 
over flere år. 

Rådighet over B5 Innbygger har behov for styrket 
konfidensialitet og bedre rådighet 

Høy: At innbygger i utgangspunktet skal ha 
rådighet over egne helseopplysninger, er 
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personopplysninger over egne personopplysninger, 
herunder å kunne reservere seg 
mot tilgang til og gjenbruk av 
opplysninger. 

gjentatt i flere stortingsmeldinger og har 
bred politisk oppslutning. Stortinget har 
også nylig vedtatt nytt personvernregelverk 
som styrker dette utgangspunktet. 

Informasjon til 
innbygger 

B6 Innbyggerne har behov for bedre 
tilgang til egne helse-
opplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon 
og til informasjon om rettigheter. 

Høy: Innbyggers overordnede rett til 
informasjon er lovfestet i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Det er bred enighet 
om å styrke innbyggernes reelle mulighet til 
innsyn, samt gi innbyggeren bedre 
muligheter til å få innsyn i bruken av 
helseopplysninger. 

Deltakelse for 
innbygger 

B7 Deltakelse for innbygger: 
Innbyggerne har behov for 
løsninger som gjør det enklere å 
kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og som 
dermed gjør det enklere å være 
mer delaktige i eget 
behandlingsforløp. 

Høy: Dette er et behov som til en viss grad 
er møtt, ved tjenester som timebooking, 
reseptfornying og e-konsultasjon (pilot) 
overfor fastlegene. Oppfyllelse av dette 
behovet kan bidra til å bedre 
tilgjengeligheten, men vil i begrenset grad 
bedre kapasitetsutnyttelsen. 

Innbyggers 
egenregistreringer 

B8 Innbyggere har behov for 
løsninger som gjør det enklere å 
registrere og dele egenregistrerte 
opplysninger med den 
kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

Middels: Det ligger en potensiell gevinst i å 
benytte informasjon som innbyggeren selv 
registrerer, enten manuelt eller ved bruk av 
personnære enheter. Behovet er imidlertid 
bare i begrenset grad fulgt opp, og det er 
usikkert i hvilken grad dette behovet vil bli 
prioritert i forhold til andre mer presserende 
behov. 

Samhandling innen 
kommunen 

B9 Det er behov for at Helse- og 
omsorgstjenesten kan 
samhandle mer effektivt og 
helhetlig med andre kommunale 
tjenester og funksjoner. 

Middels: Meld. St. 27 (2015-2016) Digital 
Agenda for Norge løfter frem prinsippet om 
"brukeren i sentrum". Prinsippet gjelder 
både for innbyggerne, ansatte i kommunale 
helse- og omsorgstjenester og andre 
ansatte i kommunen. Innbyggere med 
sammensatte behov har rettslig krav på at 
det etableres en helhetlig individuell plan 
som gjelder på tvers av relevante tjenester. 
Samtidig fastholder Meld. St. 27 (2015-
2016) Digital agenda for Norge 
utgangspunktet om at hver sektor har 
primæransvaret for å løse egne behov. 
Behovet kan i noen grad også løses ved 
andre midler enn IKT-tiltak, og det er derfor 
usikkert om behovet vil bli fulgt opp på en 
måte som vil legge tungtveiende føringer 
for tiltaket. 

Fleksibel 
oppgaveløsing 

B10 Helsevirksomhetene har behov 
for enkelt å kunne tilpasse 
arbeidsprosessene ved endringer 
i rolle- og oppgavefordelingen i 
eller mellom helsevirksomheter, 
eller ved endringer i faglige 
metoder 

Middels: De kommunale helse- og 
omsorgstjenestene er i stadig endring, for 
eksempel med innføring av KAD-plasser, 
halvannenlinjetjenester, ambulante team 
med nye samhandlingsformer med 
spesialist, tverrfaglige team for 
hverdagsrehabilitering mv. Ved innføring 
av nye løsninger vil hovedfokuset normalt 
være på å dekke eksisterende behov, men 
det er også et tydelig behov for at 
løsningene har fleksibilitet til å håndtere 
endringer i arbeidsprosesser.  

Kvalitets- og 
effektmåling 

B11 Kvalitets- og effektmåling: Det er 
behov for at oppdaterte 
opplysninger er mer tilgjengelig 
for kvalitetsforbedring, ledelse og 
styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende 
folkehelsearbeid og beredskap. 

Middels: Dette er det behovet som 
fremgår oftest i de analyserte stortings-
meldingene. Det er satt stort fokus på å 
utvikle og synliggjøre kvalitetsindikatorer, 
og det er de siste årene kommet flere. I 
tillegg er det fra 2014 blitt etablert en 
praksis med årlige stortingsmeldinger om 
status for kvalitets- og pasientsikkerhets-
perspektivet, der det i flere av meldingene 
påpekes at informasjonsgrunnlaget må bli 
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bedre. Det er også bevilget penger til 
konkrete tiltak. Det er likevel fortsatt 
usikkert i hvilken grad behov av typen 
"sekundærbruk" vil bli prioritert i lys av 
kostnadskrevende "primære" behov. 

Brukertilpasning B12 Digitale tjenester skal være lette 
å forstå, og lette å bruke. 

Middels: Prinsippet henger sammen med 
prinsippene om pasienten og brukeren i 
sentrum, men med grunnlag i begrenset 
oppfølging så langt er det usikkert i hvilken 
grad dette behovet vil bli prioritert i praksis 
sett i lys av andre behov. 

Risikoreduksjon B13 Offentlige virksomheter har 
behov for å redusere risikoen 
knyttet til IKT-prosjekter, 
gjennom å begrense 
prosjektenes kostnad og 
varighet. 

Høy: Flere kostbare budsjettoverskridelser 
og mislykkede IKT-prosjekter i offentlig regi 
har blitt grundig behandlet i Stortinget, med 
et tiltagende fokus på å unngå nye 
feilinvesteringer. Det er etablert flere tiltak 
for å avhjelpe dette, og det må antas at 
risikobegrensning vil være en vesentlig 
forutsetning for fremtidige 
investeringsbeslutninger. 

 

Vurdering av betydningen av at behovene blir innfridd 

I dette avsnittet vurderes betydningen av at behovene som er utledet fra stortingsmeldingene 

blir innfridd, altså hvor avgjørende innfrielse av behovene er for realisering av de politiske 

målene i stortingsmeldingene. 

Følgende vurderingskala er brukt: 

Høy Realisering av behovet er avgjørende for å kunne realisere de helsepolitiske 
målene i minimum to stortingsmeldinger. 

Middels Realisering av behovet er avgjørende for å kunne realisere de helsepolitiske 
målene i én stortingsmelding. 

Lav Realisering av behovet er ikke avgjørende for å kunne realisere de helsepolitiske 
målene i noen stortingsmelding. 
 

Tabell 23 Vurdering av betydningen av at behovene blir innfridd 

Behovsområde No. Behov Vurdering av behovets 
påvirkning på helsepolitiske mål 

Informasjon til 
helsepersonell 

B1 Informasjon til helsepersonell: 
Helsepersonell har behov for 
bedre tilgang til relevant og 
oppdatert informasjon om 
pasientene, uavhengig av hvor i 
helsetjenesten informasjonen er 
registrert. 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om  
a. at helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og brukeropplysninger i 
Meld. St. 9 (2012-2013) én innbygger – én 
journal 

b. å sikre god kvalitet ved behandling med 
legemidler i Meld. St. 28 (2014–2015) 
Legemiddelmeldingen 

c. å legge til rette for etablering av 
primærhelseteam i Meld. St. 26 (2014–
2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. 

Prosess- og 
beslutningsstøtte 

B2 Helsepersonell har behov for 
verktøy som kan gi dem bedre 
hjelp til å ta valg basert på 
oppdatert kunnskap og vedtatte 
kriterier for prioritering. 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om: 
a. å bedre pasientsikkerhet og redusere 

uønskede hendelser ved å bedre 
oversikten over omfang og risikoområder. 
Hendelser som har eller kunne ha ført til 
pasientskade, skal analyseres og følges 
opp med tiltak i Meld. St. 10 (2012-2013) 
God kvalitet – trygge tjenester 

b. å sikre god kvalitet ved behandling med 
legemidler i Meld. St. 28 (2014–2015) 
Legemiddelmeldingen. 

Samhandling innad i B3 Helsepersonell har behov for å Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
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helse samhandle mer effektivt, for å 
kunne jobbe teambasert og 
etablere og dele helhetlige planer 
for oppfølging av innbyggere som 
har behov for dette. 

målene om 

a. at informasjon kan deles og gjenbrukes i 
ulike sammenhenger hvor alle sitter med 
det samme informasjonsgrunnlaget i Meld. 
St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én 
journal 

b. at de kommunale tjenestene integreres 

bedre med hverandre for å oppnå mer 

tverrfaglighet, rask og effektiv 

forebyggende helsehjelp, bredere og mer 

kompetent oppfølging av kronikergrupper, 

samt bedre utnyttelse av personell og 

kompetanse i tjenesten i Meld. St. 29 

(2012–2013) Morgendagens omsorg 

c. å legge til rette for etablering av mer 
ambulant behandling i form av flerfaglige 
ambulante team der spesialisthelse-
tjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten arbeider sammen på en 
måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer 
koordineringen og sikrer kompetanse-
overføring mellom nivåene i Meld. St. 26 
(2014–2015) Fremtidens primærhelse-
tjeneste. 

Interoperabilitet B4 Helsepersonell har behov for i 
større grad å kunne overføre 
data mellom løsninger som 
brukes ved ytelse av helsehjelp, 
som for eksempel 
journalløsninger, medisinteknisk 
utstyr og velferds-teknologiutstyr. 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om 

a. å legge til rette for etablering av mer 
ambulant behandling i form av flerfaglige 
ambulante team der spesialisthelse-
tjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten arbeider sammen på en 
måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer 
koordineringen og sikrer 
kompetanseoverføring mellom nivåene i 
Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste 

b. at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor i 
sin kontakt med offentlige virksomheter ikke 
må levere samme opplysning mer enn én 
gang i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital 
agenda for Norge. 

Rådighet over 
personopplysninger 

B5 Innbygger har behov for styrket 
konfidensialitet og bedre rådighet 
over egne personopplysninger, 
herunder å kunne reservere seg 
mot tilgang til og gjenbruk av 
opplysninger. 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om 

a. at folk skal ha råderett over egne 
personopplysninger og være i stand til å ta 
vare på sitt eget personvern, herunder å 
kunne reservere seg mot oppføring i 
helseregistre og annen gjenbruk i Meld. St. 
11 (2012-2013) Personvern 

b. at Personvern skal være en integrert del av 
utviklingen og bruken av IKT. Meld. St. 27 
(2015-2015) Digital agenda for Norge. 

Informasjon til 
innbygger 

B6 Innbyggerne har behov for bedre 
tilgang til egne helse-
opplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon 
og til informasjon om rettigheter. 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om:  
a. å gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og 

brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og 
styrker informasjon og kommunikasjon 
mellom pasient og behandler i Meld. St. 26 
(2014–2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste 

b. å sette pasienter og brukeres behov og 
ønsker i sentrum og at aktiv med-
bestemmelse skal ligge til grunn for 
beslutninger om behandlings- og 
omsorgstilbudet til den enkelte i Meld. St. 
10 (2012-2013) God kvalitet – trygge 
tjenester. 

Deltakelse for 
innbygger 

B7 Innbyggerne har behov for 
løsninger som gjør det enklere å 
kommunisere med helse- og 
omsorgstjenesten og som 
dermed gjør det enklere å være 
mer delaktige i eget 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om:  
a. å gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og 

brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og 
styrker informasjon og kommunikasjon 
mellom pasient og behandler i Meld. St. 26 
(2014–2015) Fremtidens 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   150 

 

behandlingsforløp. primærhelsetjeneste 

b. å sette pasienter og brukeres behov og 
ønsker i sentrum, at erfaringene deres skal 
brukes i forbedringsarbeid, og at aktiv med-
bestemmelse skal ligge til grunn for 
beslutninger om behandlings- og 
omsorgstilbudet til den enkelte i Meld. St. 
10 (2012-2013) God kvalitet – trygge 
tjenester. 

Innbyggers 
egenregistreringer 

B8 Innbyggere har behov for 
løsninger som gjør det enklere å 
registrere og dele egenregistrerte 
opplysninger med den 
kommunale helse- og omsorgs-
tjenesten. 

Middels: Behovet er avgjørende for å realisere 
målet om: 

a. Implementering av velferdsteknologi, 
telemedisin og nye teknologiske løsninger 
for informasjon og kommunikasjon i Meld. 
St. 26 (2014–2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste. 

Samhandling innen 
kommunen 

B9 Det er behov for at Helse- og 
omsorgstjenesten kan 
samhandle mer effektivt og 
helhetlig med andre kommunale 
tjenester og funksjoner. 

Høy: Behovet er avgjørende for å kunne 
realisere målene om 

a. at de kommunale tjenestene integreres 
bedre med hverandre for å oppnå mer 
tverrfaglighet, rask og effektiv 
forebyggende helsehjelp, bredere og mer 
kompetent oppfølging av kronikergrupper, 
samt bedre utnyttelse av personell og 
kompetanse i tjenesten i Meld. St. 29 
(2012–2013) Morgendagens omsorg 

b. at Offentlige tjenester skal fremstå 

sammenhengende og helhetlige for 

brukerne, uavhengig av hvilke offentlige 

virksomheter som tilbyr dem, og at 

innbyggere, næringsliv og frivillig sektor i 

sin kontakt med offentlige virksomheter ikke 

må levere samme opplysning mer enn én 

gang i Meld. St. 27 (2015-2015) Digital 

agenda for Norge. 

Fleksibel 
oppgaveløsing 

B10 Helsevirksomhetene har behov 
for enkelt å kunne tilpasse 
arbeidsprosessene ved endringer 
i rolle- og oppgavefordelingen i 
eller mellom helsevirksomheter, 
eller ved endringer i faglige 
metoder. 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om: 
a. å legge til rette for etablering av 

primærhelseteam gjennom endringer i 
regelverk i Meld. St. 26 (2014–2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste. 

b. at de kommunale tjenestene integreres 
bedre med hverandre for å oppnå mer 
tverrfaglighet, rask og effektiv 
forebyggende helsehjelp, bredere og mer 
kompetent oppfølging av kronikergrupper, 
samt bedre utnyttelse av personell og 
kompetanse i tjenesten. Eksempelvis 
tverrfaglig team for hverdagsrehabilitering, 
samt ambulante team og forpliktende 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Jf. 
Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens 
omsorg 

c. å overføre det fylkeskommunale ansvaret 
for tannhelsetjenesten til større og mer 
robuste kommuner iht. Meld. St. 14 (2014–
2015) Kommunereformen – nye oppgaver 
til større kommuner 

d. Å gjennomføre kommunesammenslåinger 
iht. Meld. St. 14 (2014–2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til 
større kommuner 

e. Å kunne samle spesialisttjenester når det er 
nødvendig av hensyn til kvalitet, men 
samtidig desentraliseres iht. Meld. St. 11 
(2015-2016) Nasjonal helse- og 
sykehusplan. 

Kvalitets- og 
effektmåling 

B11 Det er behov for at oppdaterte 
opplysninger er mer tilgjengelig 
for kvalitetsforbedring, ledelse og 
styring, herunder helseanalyse, 
forskning, forebyggende 
folkehelsearbeid og beredskap. 

Høy: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om: 
a. at det skal legges til rette for en mer 

systematisk utvikling og bruk av 
forskningsbasert kunnskap i 
folkehelsearbeidet i Meld. St. 19 (2014-
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2015) Folkehelsemeldingen 
b. å etablere flere kvalitetsindikatorer fra den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten i 
Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste 

c. å bedre pasientsikkerhet og færre 
uønskede hendelser i Meld. St. 10 (2012-
2013) God kvalitet – trygge tjenester. 

Brukertilpasning B12 Digitale tjenester skal være lette 
å forstå, og lette å bruke. 

Middels: Behovet er avgjørende for å realisere 
målene om 
a. at det offentliges digitale løsninger skal 

være universelt utformet og så gode at de 
aller fleste ønsker å benytte disse og velger 
bort manuelle kanaler i Meld. St. 27 (2015-
2015) Digital agenda for Norge. 

Risikoreduksjon B13 Offentlige virksomheter har 
behov for å redusere risikoen 
knyttet til IKT-prosjekter, 
gjennom å begrense 
prosjektenes kostnad og 
varighet. 

Middels: Behovet er avgjørende for å kunne 
realisere målet om 

a. å redusere størrelsen på det enkelte 
digitaliseringsprosjekt, både i budsjett-
omfang og varighet, for å redusere 
kompleksitet og risiko i Meld. St. 27 (2015-
2015) Digital agenda for Norge. 

 

Oppsummering av analyse av normative behov utledet fra 

stortingsmeldinger 

Figur 12 oppsummerer analysen av sannsynligheten for og betydningen av at behov utledet 

fra stortingsmeldinger blir fulgt opp. Behov som er vurdert til å ha middels eller høy 

sannsynlighet for å bli fulgt opp, samt høy betydning for realiseringen av de 

korresponderende målene, legges til listen over normative behov. 
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Figur 12 Oppsummering av analyse av normative behov utledet fra stortingsmeldinger 
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Høy  B2, B9, B11 
B1, B3, B4, 
B5, B6, B7 

Middels  B8, B10, B12 B13 

Lav    

  Lav Middels Høy 

  Sannsynlighet for at behovet blir 
fulgt opp av Storting eller Regjering 

 

1 Informasjon til helsepersonell: Helsepersonell har 
behov for bedre tilgang til relevant og oppdatert 
informasjon om pasientene, uavhengig av hvor i 
helsetjenesten informasjonen er registrert. 

8 Innbyggers egenregistreringer: Innbyggere har 

behov for løsninger som gjør det enklere å 

registrere og dele egenregistrerte opplysninger med 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

2 Prosess- og beslutningsstøtte: Helsepersonell har 

behov for verktøy som kan gi dem bedre hjelp til å ta 

valg basert på oppdatert kunnskap og vedtatte 

kriterier for prioritering. 

9 Samhandling innen kommunen: Det er behov for at 

Helse- og omsorgstjenesten kan samhandle mer 

effektivt og helhetlig med andre kommunale 

tjenester og funksjoner. 

3 Samhandling innen helse: Helsepersonell har behov 

for å samhandle mer effektivt, for å kunne jobbe 

teambasert og etablere og dele helhetlige planer for 

oppfølging av innbyggere som har behov for dette. 

10 Fleksibel oppgaveløsing: Helsevirksomhetene har 

behov for enkelt å kunne tilpasse 

arbeidsprosessene ved endringer i rolle- og 

oppgavefordelingen i eller mellom 

helsevirksomheter, eller ved endringer i faglige 

metoder. 

4 Interoperabilitet: Helsepersonell har behov for i større 

grad å kunne overføre data mellom løsninger som 

brukes ved ytelse av helsehjelp, som for eksempel 

journalløsninger, medisinteknisk utstyr og velferds-

teknologiutstyr. 

11 Kvalitets- og effektmåling: Det er behov for at 

oppdaterte opplysninger er mer tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, ledelse og styring, herunder 

helseanalyse, forskning, forebyggende 

folkehelsearbeid og beredskap. 

5 Rådighet over personopplysninger: Innbygger har 

behov for styrket konfidensialitet og bedre rådighet 

over egne personopplysninger, herunder å kunne 

reservere seg mot tilgang til og gjenbruk av 

opplysninger. 

12 Brukertilpasning: Digitale tjenester skal være lette å 

forstå, og lette å bruke. 

6 Informasjon til innbygger: Innbyggerne har behov for 

bedre tilgang til egne helseopplysninger, til planer for 

helsehjelp, til helseinformasjon og til informasjon om 

rettigheter. 

13 Risikoreduksjon: Offentlige virksomheter har behov 

for å redusere risikoen knyttet til IKT-prosjekter, ved 

å begrense prosjektenes kompleksitet, kostnad og 

varighet. 

7 Deltakelse for innbygger: Innbyggerne har behov for 

løsninger som gjør det enklere å kommunisere med 

helse- og omsorgstjenesten og dermed gjør dem mer 

delaktige i eget behandlingsforløp. 
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Vedlegg 3: Interessentanalyse  

Kartlegging og kategorisering av interessenter 

Kartleggingen av interessenter bygger på interessentanalysen som ble gjort i utredningen av 

"Én innbygger – én journal" (2014-2016), samt i arbeidsmøter med representanter fra helse- 

og omsorgssektoren i 2017. Analysen er oppdatert og tilpasset omfanget for kommunale 

helse- og omsorgstjenester. For å få en bred oversikt over aktører som vil kunne være 

interessenter er det først tatt utgangspunkt i lovverk som regulerer helse- og 

omsorgstjenesten, se Vedlegg 1: Gjennomgang av brudd på regelverk for fullstendig oversikt 

over lovverkene. 

De ulike lovverkene med tilhørende forskrifter regulerer de ulike tjenestene og deres 

virkeområde, herunder også i noen grad de ulike tjenestenes samling, bruk og forvaltning av 

helseopplysninger. Gjennomgang av lovverket bringer opp et stort antall aktører som trolig vil 

ha behov knyttet til et potensielt tiltak for å realisere en nasjonal løsning for kommunale 

helse- og omsorgstjenester. 

For å identifisere flere aktuelle interessenter, er det gjort en gjennomgang av helse- og 

omsorgstjenestens kjerneaktiviteter og omkringliggende aktiviteter, samt at det er mottatt 

tilbakemeldinger og erfaringer fra arbeidsmøter med totalt 44 kommuner og over 250 

deltakere. 

Detaljering av interessentkategorier 

Videre følger en detaljert oversikt over de ulike interessentene. Innenfor noen 

interessentgrupper har vi definert interessentene på et nivå som i praksis er grupper og ikke 

enkeltaktører. Dette fordi det innenfor noen kategorier ikke er hverken hensiktsmessig eller 

mulig å forholde seg til enkeltaktører. Et eksempel er «befolkningen», der hver innbygger er 

en selvstendig aktør, men som i interessentsammenheng må håndteres som en gruppe. 

Tilsvarende gjelder for eksempelvis helsepersonell som yter helsehjelp. Listene med 

interessenter er ikke uttømmende. 
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Interessentkategori: Innbygger 

 

I denne kategorien er interessentene som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og 

som på innbyggersiden medvirker til at helsehjelp mottas. Det vil i hovedsak si ulike grupper 

av pasienter og deres pårørende. «Medvirke» refererer her til pasienter og pårørendes rolle i 

å drive egenpleie, administrere egen sykdom og behandling, inkludert forebyggende 

egenaktivitet som en integrert del av det å motta helsehjelp. Dette kan for eksempel bety å 

være seg bevisst behov for og preferanser for helsehjelp, også utenom i en 

sykdomssituasjon. 

Inndelingen i det siste nivået «interessenter» er gjort med utgangspunkt i en vurdering av 

hvilke typer pasienter og pårørende som antas å ha likeartede behov i helse- og 

omsorgstjenesten med tanke på bruk av helseopplysninger og løsninger for dette. 

Interessentkategori: Helsepersonell som jobber i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, inkl. fastlegetjenesten  

• Helsestasjon inkl. jordmortjeneste 

• Skolehelsetjeneste 

• Tildelings-/forvaltningskontor 

• Sykehjem og andre institusjoner med 

heldøgns pleie 

• Kommunale hjemmetjenester inkl. 

responssentre, personlig assistanse, praktisk 

bistand og opplæring og støttekontakt 

• Fastlegetjeneste 

• Legevakt og legevaktsentral  

• Re- og habiliteringstjeneste 

• Fysioterapitjeneste og Ergoterapitjeneste 

• Psykisk helsevern og rusomsorg inkl. 

ambulerende team 

• Frisklivssentraler 

• Flyktningehelsetjeneste 

• Fengselshelsetjeneste 

 

Interessentkategorien inkluderer helsepersonell som yter kommunale helse- og 

omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, og inkluderer tjenester som er 

Pasienter og 

pårørende 

Kronikere 
• Kronikere somatikk (inkl. multisyke) 

• Kronikere psykiatri 

Pasienter med sammensatte 

lidelser 

• Pasienter med sjeldne eller kompliserte, 

sammensatte lidelser 

• Pasienter med rusproblematikk, ev. I 

kombinasjon med psykiatri 

Pasienter med 

funksjonsnedsettelse 

• Pasienter med permanent fysisk 

funksjonshemming 

• Pasienter med mental/psykisk 

funksjonshemming 

Barn og unge 
• Barn og unge, psykiske lidelser 

• Barn og unge, somatiske lidelser 

Pasienter med kortvarig behov 

for helsehjelp 

• Pasienter i livets siste fase 

• Pasient med kortvarig somatisk eller psykisk 

lidelse 

Befolkning 
• Personer med forhøyet risiko for sykdom 

• Den "friske" innbyggeren med "normalt forbruk" 

av allmennhelsetjenester 
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listet opp i lovens §3-2 (44). Interessentkategorien favner i hovedsak grupper av 

helsepersonell i kommunen som yter helsehjelp i det daglige, og som kontinuerlig arbeider 

med utvikling og forbedring av tjenestene, også forebyggende helsearbeid som en integrert 

del av det å yte helsehjelp.  

Inndelingen i interessenter for helsepersonell er gjort ned til «organisatorisk/tjenstlig 

enhetsnivå». «Ytende helsepersonell» som interessenter fanges på denne måten opp under 

tjenesten de yter, snarere enn som del av profesjonsgrupper. Denne inndelingen er valgt 

fordi det antas at tjenesten det enkelte helsepersonell yter er det mest relevante i forholdet til 

bruk av helseopplysninger, samt data og løsninger for dette. Interessentgruppen omfatter 

fastleger og helsepersonell ansatt på fastlegekontor, både kommunalt og privat ansatte. På 

nåværende detaljnivå er det små forskjeller i behovsbeskrivelsene mellom fastlegetjeneste 

og helsepersonell i øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ved ytterligere detaljering av 

behovene vil ulikhetene trolig bli tydeligere. Dette vil utføres i et eventuelt forprosjekt.    

Interessentkategori: Virksomheter som yter kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Helsestasjon inkl. jordmortjeneste 

• Skolehelsetjeneste 

• Tildelings-/forvaltningskontor 

• Sykehjem og andre institusjoner med 

heldøgns pleie 

• Hjemmetjenester inkl. responssentre, 

personlig assistanse, praktisk bistand og 

opplæring og støttekontakt 

• Fastlegetjeneste 

• Legevakt og legevaktsentral  

• Re- og habiliteringstjeneste 

• Fysioterapitjeneste og Ergoterapitjeneste 

• Psykisk helsevern og rusomsorg inkl. 

ambulerende team 

• Frisklivssentraler 

• Flyktningehelsetjeneste 

• Fengselshelsetjeneste 

 

 

Denne interessentkategorien favner alle virksomheter som yter kommunale helse- og 

omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, og inkluderer tjenester som er 

listet opp i lovens §3-2 (44). I denne kategorien er det behovene knyttet til å sikre god 

virksomhetsledelse og -styring av disse tjenestene som er omtalt, og ved detaljering av 

behovene vil disse kunne skille seg fra behovene helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, og fastlegetjenesten har. Dermed er virksomhetene skilt ut som en egen 

interessentkategori.  

 

Interessentkategori: Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten  

Offentlig 

spesialisthelsetjeneste 

• Offentlige sykehus inkludert rehabiliteringsinstitusjoner og 

sykehotell  

• Prehospitale tjenester (AMK, ambulanse)  

• Avtalespesialister 

• Private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner med avtale 

• Private laboratorier og røntgeninstitutter med avtale 

• Sykehusapotek 

• Luftambulansetjenesten 
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Privat finansiert 

spesialisthelsetjeneste 
• Private sykehus og spesialister privat finansiert7 

• Andre private helseaktører, privat finansiert 

Denne interessentkategorien favner de ulike gruppene av helsepersonell som yter helsehjelp 

i spesialisthelsetjenesten. Disse har også primærbruk av data, men vil ikke benytte nasjonal 

løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det vil være behov for god 

informasjonsutveksling mellom løsningene. 

Interessentkategori: Kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter 

Kommunal 

helseadministrasjon 

• Kommuneoverlege inkl. smittevern 

• Helserelatert kommuneadministrasjon 

• Ledelse ved kommunale institusjoner, andre enheter og 

virksomheter 

Nasjonale 

helsemyndigheter 

• Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

• Helsedirektoratet 

• Direktoratet for e-helse 

• Folkehelseinstituttet (FHI) 

• Statens legemiddelverk (SLV) 

• HELFO 

• Statens autorisasjonskontor 

• Statens strålevern 

• NAV stat 

• Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 

• Pasient- og brukerombud 

• Helsetilsynet 

Spesialisthelsetjeneste 

• Regionale helseforetak (RHF) 

• Ledelse HF, sykehus og andre enheter 

• Pasientreiser 

Nasjonale registre 

https://helsedata.org/registre/ 

• Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister (53 registre) 

• Sentralt helseregister (16 registre) 

IKT-drift og forvaltning 

• Kommunale IKT-funksjoner 

• Direktoratet for e-helse 

• Norsk helsenett (NHN) 

• Nasjonal IKT 

• Helse Vest IKT/Sykehuspartner/Hemit/Helse Nord IKT 

                                                
7 En del private sykehus har også avtale med spesialisthelsetjenesten for enkelte tjenester. 

https://helsedata.org/registre/
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Forskning, innovasjon og 

utdanning 

 

 

 

• Universitetssykehus 

• Universitet og høyskoler med medisinske fag 

• Kunnskapssenteret for helsetjenesten 

• Helsebiblioteket 

• Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 

• Norges forskningsråd 

Kommunale og 

fylkeskommunale 

myndighetsorganer 

• Kommunestyre 

• Rådmann 

• Fylkesmann, inkl. fylkeslege 

• Pasient- og brukerombud 

Nasjonale 

myndighetsorganer 

• Storting 

• Regjering 

• Finansdepartementet 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Arbeids- og velferdsdepartementet 

• Justis- og beredskapsdepartementet 

• Politi 

• Domstoler 

• Utlendingsforvaltningen og UNE 

• Sivilombudsmannen 

• Skatteetaten 

• Arbeidstilsynet 

• Datatilsynet 

• Mattilsynet 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• DIFI 

• Riksrevisjonen 

• Statens vegvesen 

 

Dette er en stor interessentkategori som favner aktører som på et overordnet nivå gir 

føringer for, og kontrollerer sektorens virke og aktiviteter. Her inngår nasjonale 

myndighetsorganer, både sektorens og tverrsektorielle. Aktørene i kategorien antas å ha 

behov som delvis sammenfaller med kategorien styrer og overvåker, men på et mer 

overordnet myndighetsnivå. Enkelte av aktørene kan i enkelte tilfeller ha 

sekundærbruksbehov, som for eksempel tilsynsmyndigheter i tilsyn av enkeltsaker. Gruppen 

omfatter aktører som har en rolle i å overvåke helsesituasjonen i befolkningen og i å styre 

sektoren og den pasientnære delen av helse- og omsorgstjenesten på et virksomhetsnivå. 

Helsemyndigheter, helseregistre og aktører som driver virksomhetsstyring ligger her. Deres 

behov for helseopplysninger og systemer for dette antas i hovedsak å være relatert til å ha 

tilgang til relevante data på en måte som gjør at innsats og ressurser brukes riktig både i den 

pasientnære helse- og omsorgstjenesten og blant pasienter, pårørende og i befolkningen 

generelt. I bakgrunnen, og tilgrensende den pasientnære delen av helse- og 

omsorgstjenesten, finner vi aktører som innehar støttefunksjoner, administrative funksjoner 

og/eller forvaltningsfunksjoner i helse- og omsorgstjenesten. Disse aktørene tenkes å ha 

behov særlig knyttet til gjenbruk av helsedata, samt forvaltning av data og løsninger for 

oppbevaring og utveksling av informasjon. 
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Andre aktører 

 

Interessentkategori: Øvrige helsetjenester som samhandler med kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

• Tannhelsetjeneste 

• Bedriftshelsetjeneste 

• Apotek 

• Forsvarets sanitet 

• Optikere 

• Fotterapeuter 

• Ortopediingeniører 

• Kiropraktorer 

• Helsetjenester i utlandet 

 

I denne kategorien finner vi helsetjenester som verken er en del av kommunale helse- og 

omsorgstjenester eller spesialisthelsetjenesten. Disse tjenestene har også behov for 

utveksling av direkte identifiserbare data og opplysninger om løpende tilstand og behandling 

på hendelses- og individnivå, men gjerne begrenset til avgrensede områder. Apotek vil f. 

eks. kun ha behov for å utveksle informasjon om legemiddelbehandling.   

Interessentkategori: Øvrige kommunale tjenester/funksjoner (ikke helsetjeneste) 

Tjenester 

• Barnehage 

• Skole 

• PPT 

• Barnevern 

• NAV 

Funksjoner 

• HR/lønn 

• Avvikshåndtering 

Denne kategorien inneholder kommunale tjenester og funksjoner som samhandler med 

helse- og omsorgstjenesten. Disse aktørene kan bruke helsedata på individnivå som deler av 

sitt datagrunnlag i saksbehandling eller liknende, men da i virksomhet som ligger utenfor den 

ytende helse- og omsorgstjenesten. Noen av disse aktørene kan også tenkes å registrere 

enkelte opplysninger som ligger nært opp til, eller kan klassifiseres som, helseopplysninger.  

Interessentkategori: Øvrige interessenter 

Det kan være andre interessentkategorier med aktører som vil ha behov for informasjon fra 

helse- og omsorgstjenestene eller som helse- og omsorgstjenesten vil ha behov for å motta 

informasjon fra i en gitt situasjon. Dette kan være behov for enkeltopplysninger på individnivå 

som er direkte identifiserbare, men da som trukket ut av en mer omfattende journal, 

eksempelvis i forbindelse med saksbehandling. Andre aktører vil på sin side ha behov for 

tilgang til opplysninger på individnivå, men da indirekte identifiserbare eller anonyme, 

eksempelvis for tilsyn og kvalitetsforbedring. Aktørene her kan ha behov for å gjenbruke og 

analysere data og opplysninger, i hovedsak på aggregert gruppenivå, og i hovedsak som 

indirekte identifiserbare eller anonyme opplysninger. 

Interessentkategori: Representerer og påvirker 

I denne kategorien finnes aktører som har som sin oppgave å representere enkeltaktører, 

som finnes i andre interessentkategorier i modellen. Disse aktørene har også god kjennskap 

• Forsikringsbransje 

• Advokater 

• Arbeidsgivere 

• Redningshelikoptertjenesten 
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til helse- og omsorgstjenesten og for behovene disse gruppene representerer, og får dermed 

en todelt rolle i forhold til behovskartleggingen. Aktørene i denne kategorien interagerer også 

med aktører i de fleste andre interessentkategorier. Pasient-, frivillige og 

interesseorganisasjoner er i oversikten under presentert med et utvalg. Til sammen utgjør 

disse et stort antall, anslagsvis 150 organisasjoner, som det ikke er hensiktsmessig å gjengi i 

sin helhet her. 

Kommunale 

interesseorganisasjoner • KS 

Profesjons- og 

fagorganisasjoner 

• Den norske legeforening 

• Norsk sykepleierforbund 

• LO 

• NITO 

• Norsk fysioterapeutforbund 

• Norsk manuellterapeuters forening 

• Privatpraktiserende fysioterapeuters forening 

• Norsk psykologforening 

• Den norske jordmorforening 

• Parat 

• Norges Farmaceutiske forening 

• Fagforbundet 

• Den norske tannlegeforening 

• Norsk ergoterapeutforbund 

• Apotekforeningen 

• Andre profesjonsforeninger 

Pasient/bruker-, frivillige og 

interesseorganisasjoner 

• Kreftforeningen 

• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

• Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 

• Norges Diabetesforbund 

• Pensjonistforbundet 

• Mental Helse 

• Norges Blindeforbund 

• Norges Parkinsonforbund 

• Hørselshemmedes Landsforbund 

• Norsk Revmatikerforbund 

• Norges Handikapforbund 

• Andre pasient-/bruker-, frivillige og interesseorganisasjoner 

Ombud 
• Barneombudet, likestillings- og diskrimineringsombudet, etc. 
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Interessentkategori: Leverandører 

I denne kategorien finner vi leverandører som tilbyr journalløsninger i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste8. 

Dagens EPJ-leverandører: 

 

Allmennlege (fastlege og legevakt): 

• Compugroup Medical Norway AS  

• Infodoc AS 

• Hove Medical Systems AS (eid av PasientSky AS)    

• PasientSky AS 

• Pridok AS 

• Fürst 

• Aspit AS 

 

Pleie- og omsorgstjenesten: 

• Visma AS 

• Acos AS 

• Tieto Norway AS 

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: 

• Compugroup Medical Norway AS  

• Infodoc AS 

• Visma AS  

 

Fysioterapi: 

• PasientSky AS 

• Aspit AS 

• Extensor AS 

• Arko AS 

 

Andre leverandører: 

• DIPS ASA, Imatis (i bruk på enkelte legevakter og ØHD KAD) 

 

 

 
  

                                                
8 Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. 
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Vedlegg 4: Samhandlingsbehov mellom kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, innbygger og øvrige 

aktører 

I dette vedlegget presenteres en oppsummering av kartlagte samhandlingsbehov mellom 

kommunal helse- og omsorgstjeneste, innbygger og øvrige aktører. I kartleggingen har 

representanter fra ulike deler av helse- og omsorgstjenesten, pasient- og brukerforeninger 

samt andre kommunale og statlige tjenester som eksempelvis NAV og barnevern gitt 

omfattende og prioriterte innspill til behov for samhandling. Innspillene er blitt kategorisert 

etter arbeidsprosess og informasjonsinnhold, og foretrukket form for samhandling 

(sende/motta, slå opp, dele og endre) er angitt. Ut fra 1164 innspill fra 37 aktører er det 

kartlagt behov innen 72 kategorier. Fordelingen av antall behov og hvordan de er prioritert 

mellom ulike grupper av aktører er vist i Figur 13: 

 

I figuren over vises et stort antall behov som ikke er dekket. Det er flest prioriterte 

samhandlingsbehov overfor innbygger og spesialisthelsetjenesten, men alle grupper av 

aktører har høyt prioriterte behov. Mange av behovene lar seg ikke dekke av å sende eller 

motta enkeltmeldinger, men krever andre former for samhandling (se side 168). 

Figur 13 Oversikt over behov for samhandling mellom kommunal helse- og 

omsorgstjenesten (inkludert fastleger) og øvrige aktører.  

En prikk representerer en kategori for samhandlingsbehov slik det er beskrevet av aktørene 

selv. Samhandlingsbehov som er godt dekket med eksisterende løsninger er gjemt fra 

oversikten.  
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Oppsummerte samhandlingsbehov med ulike grupper av aktører 

Før samhandlingsbehovene beskrives i mer detalj (se side 168), er det hensiktsmessig å 

omtale behovene overordnet for hver gruppe av aktører. De følgende figurene viser 

gjennomsnittlig angitt prioritet og kompleksitet av ulike behov. Prioritet er angitt som følger: 

Tabell 24 Skala for prioritering av samhandlingsbehov 

Prioritet Beskrivelse 

1 Løsningen "kan ikke tas i bruk" uten at samhandlingsbehovet er dekket. Denne 

prioriteten er reservert for de helt nødvendige kravene til løsningen.  

2 Samhandlingsbehovet skal prioriteres høyt, men etter prioritet 1. Løsningen bør 

inkludere disse ved oppstart, men noen kan falle ut.  

3 Samhandlingsbehovet bør inkluderes i løsningen, etter at prioritet 1 og 2 er 

dekket 

4 Samhandlingsbehovet kan inkluderes i løsningen, etter at prioritet 1, 2 og 3 er 

dekket 

Under samhandling kan informasjonen formidles på ulike måter, og i tabellene er dette angitt 

med et verb. Verbenes betydning er angitt her: 

Tabell 25 Foretrukket verb med definisjon og antatt nivå av kompleksitet 

Verb Beskrivelse Komplek-

sitet 

Ha dialog Når problemstillingen ikke er gitt på forhånd, det er behov for 

forhandlinger eller felles avklaring av videre tiltak, har aktørene 

behov for å ha en samtale. Dette kan dekkes ved å sende 

meldinger frem og tilbake inntil spørsmålet er avklart (asynkron 

dialog), eller ved å arrangere et møte (synkron dialog). 

Elektroniske samhandlingsverktøy kan understøtte begge 

formene for dialog. 

1 

Sende/motta  I noen tilfeller er det tilstrekkelig å sende informasjonen i en 

melding fra kommunal helse- og omsorgstjeneste til en annen 

aktør, for eksempel når en henvisning sendes fra fastlege til 

sykehus. Tilsvarende for å motta informasjon. 

2 

Slå opp I andre tilfeller må informasjonen slås opp idet den skal brukes, 

typisk fordi den ofte endres eller suppleres, eller fordi eventuell 

mottaker ikke er kjent på forhånd. Eksempler på dette er når 

fastlege slår opp svar på laboratorie-undersøkelser tatt ved 

sykehuset, eller når akuttmottaket slår opp EKG som er tatt av 

fastlegen før brystsmertene oppsto (til sammenligning).  

3 

Dele og 

endre 

Når informasjonen finnes som en avgrenset liste og flere aktører 

kan ha behov for å endre den, er det nødvendig å dele 

informasjonen på en slik måte at alle kan se en oppdatert liste til 

enhver tid. Eksempler på dette er kritisk informasjon, plan for 

oppfølging og legemiddelplan. 

4 
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Verbene antas å medføre ulike grader av kompleksitet i samhandlingsløsningene. "Ha 

dialog" setter få krav til struktur og passer ofte inn i eksisterende arbeidsprosesser. Behov 

med dette verbet er regnet som lite kompleks (Verdi 1). "Dele og endre" setter store krav til 

felles struktur, samtidig oppdatering og endrede arbeidsprosesser, og er regnet som meget 

kompleks (Verdi 4). 

Samhandling med innbygger 

Innbygger er helsetjenestens viktigste samarbeidspartner, og dette gjenspeiles i 

prioriteringen av samhandlingsbehov. Figur 14 viser at de viktigste behovene for 

samhandling med innbygger er å kunne ha dialog mellom innbygger og helsepersonell, og 

kunne dele en plan for helsehjelpen. Førstnevnte innebærer bruk av eksisterende teknologi 

og få krav til strukturering av informasjonen, og regnes derfor som lite kompleks. Sistnevnte 

setter store krav til lik struktur, samtidig oppdatering av delt informasjon, økt avhengighet og 

endrede organisatoriske prosesser hos alle aktører som bidrar til planen. Dette behovet 

regnes derfor som komplekst. 

Figur 14 Udekkede behov for samhandling mellom kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og innbygger.  

Gruppen "kunnskapsbasert plan" inneholder også noen behov for kunnskapsoverføring, som vanligvis har verbet 

"slå opp". Dette trekker antatt kompleksitet noe ned. 

 

 

 

Tilsvarende vurdering er gjort for felles oppsummeringer hvor det finnes flere kilder til 

opplysningene, f.eks. behandling med legemidler, allergier og annen kritisk informasjon. Der 

innbygger er eneste kilde (eks. livstestamente og andre føringer for helsehjelpen), er 

samhandlingen mindre kompleks. Innbyggere har behov for å ha innsyn i journalnotater og 
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laboratoriesvar for å følge utredningen sin og repetere råd og beskjeder som er gitt under 

konsultasjoner, men det er også viktig å kunne etterkomme innbyggers rett til innsyn. 

Samhandling med spesialisthelsetjenesten 

Figur 15 viser udekket behov for samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og spesialisthelsetjenesten. Her er generell dialog prioritert meget høyt. Dette gjelder først og 

fremst asynkron dialog, for eksempel i form av meldinger mellom helsepersonell. Slik dialog 

gir mulighet til avklaringer, fagfellestøtte og overføring av kunnskap mellom omsorgsnivåer, 

innhenting av supplerende opplysninger m.m., og kan besvares når helsepersonellet har 

anledning. Tilgang til journalnotater hos andre aktører er en viktig mulighet til å supplere 

eventuelle manglende opplysninger, samt å kunne slå opp tidligere laboratoriesvar, radiologi 

svarrapporter, EKG, bilder av sår, m.m. Her er hensikten å sammenligne nye undersøkelser 

med tidligere, og se etter endringer eller trender.   

 

I likhet med innbygger er felles plan høyt prioritert for spesialisthelsetjenesten. En rekke 

innbyggere trenger oppfølging av både fastlege, hjemmebaserte tjenester, legespesialister, 

fysioterapeut med flere, og det er viktig både å koordinere avtaler og tiltak i forhold til 

hverandre. Tilsvarende utfordring finnes bl.a. innen psykisk helsevern, hvor en rekke aktører 

og institusjoner er avhengig av hverandre i helsehjelpen. 

Figur 15 Udekkede behov for samhandling mellom kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste 
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Samhandling med andre kommunale og statlige tjenester  

Figur 16 viser udekket behov for samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og aktører som PPT, barnevern, skole/barnehage og NAV stat/kommune. For denne 

gruppen er det større variasjon i prioritering, men generell dialog og felles plan er likevel de 

høyest prioriterte oppsummerte behovene, i likhet med de to foregående gruppene av 

aktører. Fastleger har for eksempel spilt inn behov for å bruke videokonferanse overfor NAV, 

innbygger og arbeidsgiver for å redusere reisetid til oppfølgingsmøter. Imidlertid skiller denne 

gruppen av aktører seg ut ved å prioritere forenkling av administrative prosesser relativt høyt. 

Her står elektronisk søknad om tjenester og ytelser sentralt, samt å kunne slå opp oversikter 

over tjenestetilbud. Det er imidlertid stor variasjon i behovene som er beskrevet i denne 

gruppen. 

 

Figur 16 Udekket behov for samhandling mellom kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten 

 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   166 

 

Samhandling med aktører i helseforvaltningen 

Figur 17 viser udekket behov for samhandling mellom helse- og omsorgstjeneste og 

institusjoner som Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, HELFO, Helsedirektoratet, 

Norsk helsenett og Statistisk Sentralbyrå. Her er forenkling av støtteprosesser og 

administrative prosesser høyest prioritert. Melding til nasjonale registre, oppslag i grunndata 

og melding av avvik er eksempler på dette. I tillegg legges det vekt på felles 

oppsummeringer, for eksempel vaksiner. 

 

Figur 17 Udekket behov for samhandling mellom helse- og omsorgstjeneste og 

helseforvaltningen 
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Samhandling med kommunale løsninger for administrering av helsehjelp 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste har også samhandling med tjenester i kommunen som 

er rent administrative. Eksempler på dette er avvikshåndtering, HR og personal, turnus, 

logistikk, m.m. som vist i Figur 18. Behovene er omfattende og varierte, men er prioritert noe 

lavere ned i forhold til samhandlingen som er direkte pasientrettet. Variasjonen er særlig stor 

når det gjelder samhandlingsbehov for administrative prosesser. 

 

Figur 18 Udekket samhandlingsbehov mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og kommunale løsninger for administrering av helsehjelp. 

 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   168 

 

Samhandling med øvrige tjenester i helse- og omsorgssektoren 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for å samhandle med tjenester i helse- og 

omsorgssektoren ut over spesialisthelsetjenesten. Eksempler på dette er apotek, 

responssenter (som følger opp velferdsteknologi brukt hos innbygger) og fylkeslege. 

Behovene er ikke like høyt prioritert som for andre grupper av aktører, men viser en lignende 

fordeling som overfor helsepersonell for øvrig. Se Figur 19. Felles oppsummering, generell 

dialog og forenkling av administrative prosesser står sentralt.  

 

Samhandlingsbehovene er beskrevet i mer detalj under. Først vises omfang og prioritering 

av informasjonsbehov hos den enkelte aktør. Deretter vises en samlet tabell med alle 

informasjonsbehov på tvers av aktører.  

Detaljerte samhandlingsbehov per aktør 

I denne oversikten er de detaljerte samhandlingsbehovene fremstilt etter hver aktør. 

Samhandlingsbehov som i stor grad er dekket av eksisterende løsninger er utelatt fra 

oversikten. 

Forklaring av tabellene 

Gruppe av aktører    

Aktørene i tabellene er sortert i følgende grupper:  

Figur 19 Udekkede samhandlingsbehov mellom kommunal helse- og omsorgs-

tjeneste og øvrige tjenester i helse- og omsorgssektoren 
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• Innbygger 

• Spesialisthelsetjenesten 

• Tjenester utenfor helse- og omsorgssektoren 

• Kommunale løsninger for administrering av helsehjelp 

• Helseforvaltning (HELFO, FHI, SLV, Helsedirektoratet)  

• Øvrige tjenester i helse- og omsorgssektoren. 

 

Informasjonsbehov      

Tabellene viser informasjonen som hver aktør har behov for å gi eller få fra andre. 

Arbeidsgruppene som ga innspillene til samhandlingsbehov formulerte dem på mange ulike 

måter. I denne tabellen har vi forenklet og samordnet innspillene, slik at det blir mulig å se 

likheter mellom ulike aktører. Informasjonsbehovene er sortert gruppevis. Behov merket med 

stjerne (*) er spilt inn fra prosjektet.  

Eksempel (sitat fra aktør), Verb og Prioritet 1-4 

For hvert informasjonsbehov er det gitt et eller flere eksempler, fortrinnsvis i form av et sitat 

fra arbeidet i arbeidsgruppene. Noen av sitatene beskriver flere informasjonsbehov samtidig, 

men sitatene er likevel vist i sin helhet. I tillegg vises foretrukket verb, som beskriver hvordan 

informasjonen bør utveksles (se Tabell 25), og prioriteten av samhandlingsbehovet (Tabell 

24). 

Innbygger 

 

Innbygger    
Behov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet  

1-4 
Felles oppsummering 

    Aktuelle og tidligere diagnoser 
og problemstillinger 

Oppsummert sykdomshistorikk, epikriser, inkl. smitte og sykdomsrisiko dele og 
endre 

1 

 Ernæringsstatus* Innsyn, komplettering med egne opplysninger dele og 
endre 

3 

 Funksjonsnivå og behov for 
tjenester* 

Komplettering og innsyn i beskrivelse av egne ressurser slå opp 1 

 Innbyggers føringer for 
helsehjelpen 

Status på innbyggers behov for tilrettelegging i forkant av konsultasjoner, inkl. 
at de krever spesiell kompetanse, f.eks frykt ved prøvetaking. spastisitet, 
talevansker; Helsenorge.no 

dele og 
endre 

1 

 Kritisk informasjon med smitte 
og immuniseringsstatus 

Kjernejournal dele og 
endre 

1 

 Legemiddelplan inkl. 
administrasjon 

Legemiddelliste [dele] eks. oversikt over legemidler innbyggeren skal ta, legge 
til håndkjøpspreparater innbyggeren tar regelmessig 

dele og 
endre 

1 

 Oversikt over bruk av 
hjelpemidler, tjenester og 
ytelser 

Pågående tjenester som er i bruk av innbygger, og tilhørende varsling for 
sluttdato. [motta] eks selv se hvilke tjenester man har varsle at vedtak utgår 
om to uker. Aktivisere pasient/bruker ift å vurdere egen situasjon på nytt og 
definere status på funksjonsnivå. 

slå opp 1 
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Innbygger    
Behov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet  

1-4 
 Oversikt over tvangsvedtak 

(aktive, tidligere og under 
behandling) * 

Innbyggers rett til innsyn og mulighet til å klage slå opp 1 

 Pasientdemografi inkl. 
pårørende og barn 

Oppdaterte personalia, kontaktinformasjon for innbygger og pårørende 
[motta] 

dele og 
endre 

4 

 Samlet vurdering Journalopplysninger [innsyn i] eks. slå opp oppsummering fra 
konsultasjon/møte eller siste notat fra fastlegen for å repetere hva som ble 
sagt, prøvesvar med kommentarer inkl. beslutningsstøtte for å forstå 
innholdet. 

slå opp 1 

 Sosialt* Innsyn og komplettering med egne opplysninger dele og 
endre 

2 

 Tverrfaglig dokumentasjon delt 
mellom ulike aktører* 

Innsyn slå opp 1 

 Oppsummering av (egen) 
ytelse av helsehjelp 

Kjernejournal slå opp 1 

Forenkling av administrative prosesser   

 Beskjed om endring av tilstand 
eller funksjonsnivå 

Varsel til pårørende ved hendelser (innhentet fra akuttmedisinsk kjede eller 
registrert direkte i kommunalt system) Eks. SMS med beskjed om å ta kontakt; 
Endring i status/ behov meldes mellom helsepersonell og 
pårørende/innbygger [sende og motta] Eks nyoppståtte smerter, forvirring.  

sende / 
motta 

1 

 Bestilling av tjenester Pasientreiser: bestilling og oppgjør (mest mulig automatisk). Eks. fastlege 
bestiller drosjetransport for pasienten, som betaler en egenandel til 
drosjesjåføren. 

sende / 
motta 

4 

 Faste ansvarlige overfor 
innbygger* 

Helsenorge.no og Min Helse slå opp 1 

 Oversikt over alle 
saker/søknader for innbygger 
inkl. status og ansvarlig 

Status på søknader som er under behandling for tildeling av tjenester fra 
kommunen [motta] eks. selv se hvor langt saksbehandlingen har kommet 

slå opp 1 

 Oversikt over tilgjengelige 
tjenester og tilbud 

Felles tjenestekatalog for hele helse- og omsorgstjenesten [dele, sende] eks. 
hvilke tjenester tilbys i kommunal helse og omsorgstjeneste, 
spesialisthelsetjenesten. Gjelder også for pårørende. Inkluderer 
lavterskeltilbud i kommunen, frivillighetsarbeid. 

slå opp 2 

 Søknad om tjeneste eller 
melding av sak, klage eller 
avvik 

Klagesak [sende] eks. sammenfatte og tilgjengeliggjøre informasjon relatert til 
hendelse. Får mye klager på mail og sms i dag som ikke er "lovlig". De ønsker 
svar fort og mye kan tjenesten svare på fort hvis de hadde hatt et egnet 
system. Mange av disse henvendelsene er ubegrunnede og blir raskt sjekket 
ut. 

sende / 
motta 

1 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter 

Føringer for ivaretakelse av innbyggers rettigheter, inkl. innsyn, kontroll av 
leselogg, sperring, sletting eller retting av journalinformasjon. 

dele og 
endre 

1 

Forenkling av støtteprosesser    

 Rapportering på ulike nivå i 
organisasjonen 

Måling av pasienttilfredshet [motta]  sende / 
motta 

3 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Gjennomføring av virtuelle møter for å øke kunnskap om tjeneste/ ytelser, for 
å oppsummere og vurdere innbyggers behov og tilstand, og som ledd i plan, 
inkl. å kunne administrere legemidler og utføre prøvetaking som del av 
oppfølging. 

ha 
dialog 

1 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   
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Innbygger    
Behov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet  

1-4 
 Innbyggers egenregistreringer 

og målinger 

Tilgjengeliggjøre innbyggers personlige måledata, ernæring, 
symptomdagbøker o.l.[sende] eks. PEF-registreringer, smertedagbok, 
vektmålinger, fotografier av utslett. 

sende / 
motta 

1 

 Kliniske målinger og 
observasjoner* 

Innsyn og komplettering med egne målinger slå opp 2 

 Tekstlig pasientjournal Helsenorge.no og Min Helse slå opp 2 

 Undersøkelser: Multimedia-
arkiv inkl radiologiske bilder* 

Innsyn, kompetanseheving dele og 
endre 

2 

 Undersøkelser: Målinger fra 
medisinsk-teknisk utstyr (MTU) 
inkl. EKG* 

Innsyn, kompetanseheving slå opp 3 

 Undersøkelser: Tidligere 
labsvar 

Journalopplysninger [innsyn i] eks. slå opp oppsummering fra 
konsultasjon/møte eller siste notat fra fastlegen for å repetere hva som ble 
sagt, prøvesvar med kommentarer inkl. beslutningsstøtte for å forstå 
innholdet. 

slå opp 2 

 Undersøkelser: Tidligere 
radiologisvar 

Journalopplysninger [innsyn i] eks. slå opp oppsummering fra 
konsultasjon/møte eller siste notat fra fastlegen for å repetere hva som ble 
sagt, prøvesvar med kommentarer inkl. beslutningsstøtte for å forstå 
innholdet. 

slå opp 2 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Kunnskap for innbyggere Ferdig kunnskap- og opplæringsmateriell for innbyggere med like behov som 
f.eks. risikogrupper, diagnosegrupper og behov for vaksine.[sende] eks om 
nytt legemiddel som er tilgjengelig. Sende informasjon til aktuelle pasienter, 
slik at de får mulighet til å avtale en time hos eks. fastlegen for å prøve ut 
legemiddelet., risikogrupper som trenger influensavaksine. 
Begrepsavklaringer. 

sende / 
motta 

1 

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Plan/individuell plan inkl avtaler, oppgaver. [dele] Eks. hvilken 
hjemmesykepleier som kommer og når, melding om forsinkelser, legge inn 
egne aktiviteter, få informasjon om oppmøtested, motta varsel om endringer i 
planer  

dele og 
endre 

1 

 

Spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet  

1-4 
Felles oppsummering 

 

  

 Aktuelle og tidligere diagnoser 
og problemstillinger 

Tidligere sykdommer, inngrep og andre behandlinger [dele] dele og 
endre 

1 

 Ernæringsstatus* Strukturerte kartlegginger av ernæringsstatus og kosthold der dette er 
relevant 

dele og 
endre 

1 

 Funksjonsnivå og behov for 
tjenester 

Behov for tiltak og hjelp etter opphold og tjenester i kommunen før 
opphold [motta] 

dele og 
endre 

1 

 Innbyggers føringer for 
helsehjelpen 

Motivasjon for videre rehabilitering. [sende] Må ta utgangspunkt i 
bruker og gjøres med klar brukermedvirkning. Kartlegging. 
Dokumentasjon av hva som er sjekket av med bruker. Hører inn under 
epikriser og henvisninger. 

slå opp 1 
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Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet  

1-4 
 Kritisk informasjon med smitte 

og immuniseringsstatus 

Kritisk info inkl. smitte og CAVE [dele] dele og 
endre 

1 

 Legemiddelplan inkl. 
administrasjon 

Behandling med legemidler (pågående, planlagt og avsluttet), inkludert 
historikk for legemiddeladministrasjon. [dele oversikt, utføre endringer, 
varsle om endringer] Eks. full legemiddelliste som for multidose, 
seponering av legemiddel, bytte fra et legemiddel til et annet, info om 
tidspunkt for siste dose, når forrige B12-sprøyte ble satt, hvor mange 
doser ikke ble tatt siste uke 

dele og 
endre 

1 

 Oversikt over bruk av 
hjelpemidler, tjenester og 
ytelser 

Pågående ytelser/tjenester [motta] Eks: hjemmesykepleie, utstyr i 
hjemmet 

dele og 
endre 

1 

 Oversikt over tvangsvedtak 
(aktive, tidligere og under 
behandling) 

Aktive vedtak under lov om psykisk helsevern [Få oversikt, vise innhold, 
formidle egne vedtak] Eks. vedtak om tvangsbehandling. 
Kommuneoverlege kan også opprette vedtak om tvungen fremstilling 
for lege. 

dele og 
endre 

1 

 Pasientdemografi inkl.pårørende 
og barn 

Familiesituasjon. Omsorgssituasjon, særlig ansvar for barn. Nettverk, 
deltakelse i arbeid og aktivitet, bolig, sosialt. Informasjon om det er 
opprettet verge for pasienten. [sende og motta] 

dele og 
endre 

1 

 Samlet vurdering Epikriser [motta, sende, videresende] Inkluderer pasientinformasjon 
(kritisk informasjon, aktuelle diagnoser og tilstander, tidligere og 
pågående behandling, aktuelle utredninger) og eventuelt melding om 
avbrutt behandling. Også henvisninger - elektive, ØH, pakkeforløp 
[sende, purre på, motta og videresende] Eks. henvisning til endoskopi 
ved blod i avføring, ØH-henvisning ved forverring av KOLS, pakkeforløp 
brystkreft 

slå opp 1 

 Sosialt Familiesituasjon. Omsorgssituasjon, særlig ansvar for barn. Nettverk, 
deltakelse i arbeid og aktivitet, bolig, sosialt. Informasjon om det er 
opprettet verge for pasienten. [sende og motta]; Informasjon om 
økonomi, Historikk og nå-situasjon [motta] 

dele og 
endre 

1 

 Tverrfaglig dokumentasjon delt 
mellom ulike aktører 

Deling av ulike profesjoners vurderinger av pasienten, særlig knyttet til 
plan og oppfølging ved psykiatriske problemstillinger 

dele og 
endre 

1 

 Oppsummering av (egen) ytelse 
av helsehjelp 

Epikriser [motta, sende, videresende] Inkluderer pasientinformasjon 
(kritisk informasjon, aktuelle diagnoser og tilstander, tidligere og 
pågående behandling, aktuelle utredninger) og eventuelt melding om 
avbrutt behandling.  

slå opp 1 

 Pågående behandling utenom 
legemidler* 

Kontinuering av behandling utenom legemidler, eks. lysbehandling, 
stråling, MTU, trening, sårbehandling, etc. 

dele og 
endre 

1 

Forenkling av administrative prosesser   

 Anmodning om vurdering / 
behandling / tiltak 

Henvisninger - elektive, ØH, pakkeforløp [sende, purre på, motta og 
videresende] Eks. henvisning til endoskopi ved blod i avføring, ØH-
henvisning ved forverring av KOLS, pakkeforløp brystkreft 

sende / 
motta 

1 

 Bestilling av tjenester Bestilling av ambulansetransport [sende] Eks. legevakt rekvirerer 
transport av pasient fra hjemmet til legevakten  

sende / 
motta 

1 

 Faste ansvarlige overfor 
innbygger 

Dialog med helsepersonell og annet personell som fulgte opp eller skal 
følge opp pasienten/innbygger i ulike perioder, eller som har 
fagkompetanse på et definert område. [formidle og innhente oversikt 
og kontaktinfo, ha dialog] Eks. epikriseskrivende lege, poliklinisk lege, 
vakthavende gastrokirurg, primærsykepleier under sengeopphold, 
fastlege. Må kobles mot innbygger, ofte behov for samhandling mellom 
disse tre partene 

dele og 
endre 

1 

 Krav om oppgjør mellom 
virksomheter 

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter sende / 
motta 

1 
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Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet  

1-4 
 Melding om smitte Varsling om smittsomme sykdommer til kommuneoverlege [motta] sende / 

motta 
1 

 Oppholdssted og ansvar for 
innbyggers helsehjelp 

Basisinformasjon ved akutthenvendelse [motta] Eks. Pasientens navn, 
sted, hastegrad, problemstilling  

slå opp 1 

 Oversikt over tilgjengelige 
tjenester og tilbud 

Oversikt over tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten (inkludert 
avtalespesialister), som det går an å henvise til, og evt. deres volum og 
ventetider [motta] Eks. sykehuset behandler prostatisme men ikke 
prostatakreft, sykehuset tilbyr utredning for men ikke gjennomføring av 
organtransplantasjon,  

slå opp 1 

 Søknad om tjeneste eller 
melding av sak, klage eller avvik 

Melding av pasientrettede avvik [sende og motta] Eks. forsinkelse ved 
transport som ikke kom, og ikke minst pasientavvik 

sende / 
motta 

1 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

Føringer for ivaretakelse av innbyggers rettigheter, inkl. innsyn, kontroll 
av leselogg, sperring, sletting eller retting av journalinformasjon. 

dele og 
endre 

1 

 Anmodning om møte, med svar 
(referat) 

Fra fysioterapitjeneste sende / 
motta 

1 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Dialog underveis i forløp. Støtte for skriftlig, muntlig dialog, samt avtaler 
om møte. Gjelder plan, tidspunkt for utskriving, behov for tjenester, 
uavklarte kliniske problemstillinger. 

ha 
dialog 

1 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Innbyggers egenregistreringer 
og målinger* 

Tilgjengeliggjøre innbyggers personlige måledata, ernæring, 
symptomdagbøker o.l.[sende] eks. PEF-registreringer, smertedagbok, 
vektmålinger, fotografier av utslett. 

slå opp 1 

 Kliniske målinger og 
observasjoner 

Følge opp tidligere målinger av pulsoxymetri, blodtrykk, puls slå opp 1 

 MTU-innstillinger Medisinsk-teknisk utstyr i hjemmet [dele data og innstillinger, innhente 
instruksjoner om bruk av utstyr] 

dele og 
endre 

1 

 Tekstlig pasientjournal Supplerende journalopplysninger [sende og motta] i form av 
journalnotater og andre dokumenter  

slå opp 1 

 Undersøkelser: Multimedia-arkiv 
inkl radiologiske bilder 

Generelle bilder, lydopptak og video [Innhente og formidle oversikt, se 
innhold] Eks. vise tilheling av sår på sårpoliklinikk, sammenligne 
eventuell utvikling av mistenkelige føflekker, gjengi bilyder over 
hjerteklaffer og høre endringer, vise endring i gangmønster. 

slå opp 1 

 Undersøkelser: Målinger fra 
medisinsk-teknisk utstyr (MTU) 
inkl. EKG 

Laboratorieundersøkelser, (tekstlige og numeriske resultater), 
Radiologiske undersøkelser (svarrapporter og evt. bilder), EKG-
undersøkelser (rådata og tolkninger) lagret i rekvirentens/sykehusets 
systemer. [Innhente og formidle oversikt, vise bilde, vise innhold i 
svarrapport] Eks siste kreatinin tatt på sykehuset ved mistanke om 
begynnende nyresvikt, EKG tatt på sykehuset til sammenligning ved 
plutselige brystsmerter og mistanke om hjerteinfarkt. 

slå opp 1 

 Undersøkelser: Tidligere labsvar Laboratorieundersøkelser, (tekstlige og numeriske resultater), 
Radiologiske undersøkelser (svarrapporter og evt. bilder), EKG-
undersøkelser (rådata og tolkninger) lagret i rekvirentens/sykehusets 
systemer. [Innhente og formidle oversikt, vise bilde, vise innhold i 
svarrapport] Eks siste kreatinin tatt på sykehuset ved mistanke om 
begynnende nyresvikt, EKG tatt på sykehuset til sammenligning ved 
plutselige brystsmerter og mistanke om hjerteinfarkt. 

slå opp 1 
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Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet  

1-4 
 Undersøkelser: Tidligere 

radiologisvar 

Laboratorieundersøkelser, (tekstlige og numeriske resultater), 
Radiologiske undersøkelser (svarrapporter og evt. bilder), EKG-
undersøkelser (rådata og tolkninger) lagret i rekvirentens/sykehusets 
systemer. [Innhente og formidle oversikt, vise bilde, vise innhold i 
svarrapport] Eks siste kreatinin tatt på sykehuset ved mistanke om 
begynnende nyresvikt, EKG tatt på sykehuset til sammenligning ved 
plutselige brystsmerter og mistanke om hjerteinfarkt. 

slå opp 1 

 Scoringer og tester Gjensidig utveksling av strukturerte kliniske kartlegginger slå opp 1 

 Problemorienterte skjema Kontinuering av oppfølging på tvers av omsorgsnivåer, kompletthet i 
kartlegging og monitorering 

dele og 
endre 

1 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Kapasitet og dekning 
akuttmedisinsk kjede 

Informasjon om koordinering ved beredskapssituasjoner inkl. større 
ulykker [dele og endre] Eks. antall pasienter på vei, formidle kapasitet 
og mulighet for omdirigering.  

slå opp 1 

 Kapasitet og dekning av 
elektive/planlagte tjenester 

For koordinering av innleggelser fra fastlege - unngå innlegelser ved 
manglende kapasitet hvis mulig 

slå opp 1 

 Kunnskap for helsepersonell Krav til innhold i henvisning til valgt tjeneste [motta] Eks informasjon 
om krav til innhold og påkrevde undersøkelser eller behandling før 
pasienten henvises. 

sende / 
motta 

1 

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Plan inkludert individuell plan og kriseplan [dele] Eks. timeavtaler, 
oppgaver til oppfølging, vedtak, frister. 

dele og 
endre 

1 

 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering    

 Aktuelle og tidligere diagnoser 
og problemstillinger* 

Del av kliniske opplysninger ved henvisning til radiologisk undersøkelse, 
særlig ved tvil om diagnose 

slå opp 2 

 Ernæringsstatus* Der ernæringsstatus inngår som del av klinisk problemstilling i bestilling 
av undersøkelser 

sende / 
motta 

3 

 Legemiddelplan inkl. 
administrasjon* 

Tilleggsinformasjon for farmakologiske analyser; Kontroll for allergi mot 
evt. kontrastvæske ved radiologiske undersøkelser 

slå opp 3 

 Samlet vurdering* Kliniske opplysninger ved radiologiske undersøkelser - hva slags tilstand 
mistenkes og hvor kommer symptomene fra? 

slå opp 3 

Forenkling av administrative prosesser   

 Beskjed om endring av tilstand 
eller funksjonsnivå 

Varsling av rekvirent [sende] Eks. blodprøver viser ekstremt høye 
verdier av ASAT og ALAT, forenlig med leverskade. Årsak kan være 
kolesterolsenkende midler, og laboratoriet sender varsel til 
rekvirerende lege, slik at legemidlene kan seponeres.  

sende / 
motta 

2 

 Bestilling av undersøkelser,  
med svar 

Rekvisisjon på medisinsk biokjemiske analyser inkl. hormoner, 
farmakologiske og toksikologiske analyser [sende] Eks. konsentrasjon av 
hemoglobin i blod, C-reaktivt protein i blod, protein i urin, telling av 
hvite blodceller i cerebrospinalvæske eller leddvæske. 

sende / 
motta 

1 

 Svar på anmodning/bestilling/ 
henvisning 

Svar på genetiske undersøkelser [motta] Eks. vurdering av risiko for 
genetiske sykdommer hos pasienten selv eller ved familieplanlegging, 
utredning av sykdom med mistenkt genetisk årsak, forberedelse til 
behandling hvor dosering eller valg av legemidler bør styres av 
genetiske undersøkelser.  

sende / 
motta 

2 

Generell dialog    



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   175 

 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Uspesifisert dialog Dialog med rekvirent [ha] Eks. diskutere indikasjon for kostbar 
undersøkelse, tolkning av funn eller sikre at hastetiltak blir satt i gang.  

ha dialog 2 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Undersøkelser: Multimedia-arkiv 
inkl radiologiske bilder* 

Bilde eller video fra radiologiske eller nukleærmedisinske undersøkelser 
[motta] Eks. sammenligne bilde tatt før og etter oppstart av behandling, 
følge størrelsen av et funn over tid, vise bildet til pasienten for å 
forklare en skade 

slå opp 1 

 Undersøkelser: Tidligere 
labsvar* 

Tidligere undersøkelser til sammenligning ved tolkning av resultat slå opp 4 

 Undersøkelser: Tidligere 
radiologisvar* 

Bakgrunnsinformasjon til sammenligning ved tolkning av resultater slå opp 4 

 

Pasientreiser HF 

Pasientreiser HF       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 

    Innbyggers føringer for 
helsehjelpen 

Bruk av hjelpemidler som for eksempel rullestol [sende]. Ved 
flytransport setter flyselskap øvre grense på tre passasjerer med 
rullestol 

slå opp 3 

 Oversikt over bruk av 
hjelpemidler, tjenester og ytelser* 

Praktisk info (rullestol, MTU) ved bestilling av transport sende / 
motta 

4 

Forenkling av administrative prosesser   

 Bestilling av tjenester Pasientreiser, bestille  sende / 
motta 

1 

 Svar på anmodning/bestilling/ 
henvisning 

Status på bestilling, inkludert estimert ankomsttid [motta] sende / 
motta 

2 

 

Tjenester utenfor helse- og omsorgssektoren 

NAV (kommune og stat) 

NAV (kommune og stat)       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 
    Funksjonsnivå og behov for 

tjenester* 

Del av dokumentasjon ved søknad om ytelser sende / 
motta 

3 

 Innbyggers føringer for 
helsehjelpen* 

Føringer for utføring av tjenester (eks. hjelpemidler) slå opp 4 

 Oversikt over bruk av 
hjelpemidler, tjenester og ytelser 

Oversikt over innbyggers/pasientens innvilgede ytelser [sende, motta,] 
som f.eks. pensjon, hjelpemidler, pleiepenger, vedtak om langtidsplass, 
sosialstønad 

slå opp 2 
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NAV (kommune og stat)       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Samlet vurdering Oppsummert helseinformasjon inkl, supplerende helsefaglige 
opplysninger innhentet som ledd i saksbehandling [sende/motta] eks 
legeerklæring ved arbeidsuførhet, søknad om ytelser/hjelpemidler, 
oppfølging av sykemeldte, m.m. 

sende / 
motta 

1 

 Sosialt* Del av underlag for å vurdere behov for ytelser eller tjenester sende / 
motta 

4 

Forenkling av administrative prosesser   

 Anmodning om vurdering / 
behandling / tiltak 

Sikre meldinger (sende, motta, besvare) eks medisinsk vurdering av 
arbeidsmulighet/ sykemelding, forespørsel om pasient, legeerklæring 
ved arbeidsuførhet, mistanke om misbruk av ytelser. 

sende / 
motta 

3 

 Faste ansvarlige overfor 
innbygger 

Definert saksbehandler/helsepersonell/kontaktperson [dele] riktig 
kontaktpunkt (evt. navn, kontaktopplysninger) 

dele og 
endre 

2 

 Grunnlag for krav Vederlagsberegning opplysninger om innvilget langtidsopphold, [sende, 
motta] data til NAV 

sende / 
motta 

1 

 Krav om oppgjør mellom 
virksomheter 

Antall timer brukt på utførte helsetjenester på refusjonsordning rundt 
flyktninger [sende]  

sende / 
motta 

3 

 Oversikt over alle 
saker/søknader for innbygger 
inkl. status og ansvarlig 

Oversikt over søknader til NAV [dele] status, behandlingstid, beslutning 
eks status på søknad om hjelpemiddel eller søknad om 
arbeidsavklaringspenger, ønsker å kunne følge søknaden. 

slå opp 2 

 Personell og deres kompetanse: 
Behov og plan for kompetanse/ 
personell 

Informasjon om tidspunkt for distribusjon av hjelpemidler til 
innbyggere som mottar hjelp av kommunal helse og omsorgstjeneste 
[motta] 

sende / 
motta 

3 

 Svar på anmodning/bestilling/ 
henvisning 

Sikre meldinger (sende, motta, besvare) eks medisinsk vurdering av 
arbeidsmulighet/ sykemelding, forespørsel om pasient, legeerklæring 
ved arbeidsuførhet, mistanke om misbruk av ytelser. 

sende / 
motta 

2 

 Søknad om tjeneste eller 
melding av sak, klage eller avvik 

NAV: Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding sende / 
motta 

1 

 Utstyr Informasjon om tildelte hjelpemidler, reparasjon, vedlikehold og 
tilbakelevering av hjelpemidler - 

slå opp 3 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

Føringer for ivaretakelse av innbyggers rettigheter, inkl. innsyn, kontroll 
av leselogg, sperring, sletting eller retting av journalinformasjon. 

slå opp 3 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Dialog. Gjennomføring av virtuelle møter eks videokonferanse med 
fastlege og innbygger ved gjennomføring av dialogmøte ved oppfølging 
av langtidssykmeldte.  

ha dialog 2 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Anmodning om 
tilleggsopplysninger 

Sikre meldinger (sende, motta, besvare) eks medisinsk vurdering av 
arbeidsmulighet/ sykemelding, forespørsel om pasient, legeerklæring 
ved arbeidsuførhet, mistanke om misbruk av ytelser; Beskjed/melding 
om arbeidsskade inkl. informasjon om hendelsen [sende] Eks. fall fra 
stillas, belastningsskade, stikke seg på sprøyte, støyskade 

sende / 
motta 

1 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Kunnskap for helsepersonell Protokoller til bruk i beslutningsstøtte rundt sykmeldte, 
arbeidsavklaringspenger, og midlertidig uførepensjon  

ha dialog 3 
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NAV (kommune og stat)       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Helhetlig plan inkl. individuell plan [dele] Eksempel: relevant info fra 
behandlingsplan, oppgaver og tiltak, tverrfaglig innsats, oppfølging 
team; Informasjon om tidspunkt for distribusjon av hjelpemidler til 
innbyggere som mottar hjelp av kommunal helse og omsorgstjeneste 
[motta] 

dele og 
endre 

2 

 

Barnevern, statlig og kommunalt 

Barnevern, statlig og kommunalt     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 
    Ernæringsstatus* Oppsummert vurdering av ernærings der dette er relevant sende / 

motta 
4 

 Innbyggers føringer for 
helsehjelpen* 

Innbyggers rett til å få tilpassede helsetjenester; behov for koordinering slå opp 4 

 Oversikt over tvangsvedtak 
(aktive, tidligere og under 
behandling) * 

Samarbeid om å følge opp innbygger og videreføre behandling sende / 
motta 

4 

 Pasientdemografi inkl. pårørende 
og barn 

Oppdatert bosettingsinformasjon inkl status 
samværsordning/barnefordeling og opplysning om hvem som er 
ansvarlig for barnet. [Motta] Eks. Informasjon om barn/ungdom som 
flytter til en ny kommune, markering dersom barn er flyttet til «ukjent» 
kommune. Kan komme fra folkeregisteret (i ny versjon)? 

dele og 
endre 

3 

 Samlet vurdering Vurderinger på sak. Supplerende informasjon der det er relevant. 
[Sende] Eks. relevant legemiddelinformasjon, medisinske vurderinger, 
helsesituasjon for omsorgspersoner, prøvesvar (rus-relatert) 

sende / 
motta 

3 

 Sosialt Oppdatert status foreldreansvar [motta] sende / 
motta 

3 

 Tverrfaglig dokumentasjon delt 
mellom ulike aktører* 

Del av underlag for egne vurderinger av behov for tiltak slå opp 3 

Forenkling av administrative prosesser   

 Anmodning om vurdering / 
behandling / tiltak 

Bekymringsmelding eller andre lavterskel meldinger om bekymring 
[Sende] ; Melding og oppsummering av sak [motta] Eks. for å forstå 
barnets helhetlige situasjon ved mulige psykosomatiske lidelser. 

sende / 
motta 

3 

 Beskjed om endring av tilstand 
eller funksjonsnivå* 

Sikre lettere kontakt med helsetjenesten sende / 
motta 

3 

 Bestilling av tjenester - sende / 
motta 

3 

 Faste ansvarlige overfor innbygger Barnets fastlege tilgjengelig [motta] dele og 
endre 

2 

 Oppholdssted og ansvar for 
innbyggers helsehjelp 

Beskjed om at person er lagt inn (enten på barnevernsinstitusjon eller 
helse) [motta]. Konsekvens for tjenester: helsestasjon/fastlege 
/legevakt/ skolehelsetjeneste etc 

sende / 
motta 

3 

 Oppsummering av sak Melding og oppsummering av sak [motta] Eks. for å forstå barnets 
helhetlige situasjon ved mulige psykosomatiske lidelser. 

sende / 
motta 

3 
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Barnevern, statlig og kommunalt     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Oversikt over alle saker/søknader 
for innbygger inkl. status og 
ansvarlig 

Statusinformasjon [Motta og sende] Status på sak eller tiltak, ønskes 
også tilgjengelig angående barn eller foreldre, dvs. helse kjennskap til 
saker på disse.  

sende / 
motta 

3 

 Oversikt over tilgjengelige 
tjenester og tilbud 

Oversikt over tjenestetilbud, [sende]eks støttekontakt, 
hjemmetjenester, eller annen relevant kontakt med helsetjenesten.  

slå opp 3 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

Markering av sperret/skjermet adresse, kode 6 og 7 [motta] ; Oversikt 
samtykke fra foresatte for deling av informasjon mellom barnevern og 
helse [motta] 

slå opp 3 

 Anmodning om møte, med svar 
(referat) 

Gjennomføring av møter mellom helsetjeneste og barnevern sende / 
motta 

2 

 Bekymringsmelding til barnevern Bekymringsmelding om vurdering av behov for bistand fra barnevern sende / 
motta 

2 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Støtte for dialog mellom helsepersonell og barnevern  ha 
dialog 

2 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Anmodning om 
tilleggsopplysninger 

Vurderinger på sak. Supplerende informasjon der det er relevant. 
[Sende] Eks. relevant legemiddelinformasjon, medisinske vurderinger, 
helsesituasjon for omsorgspersoner, prøvesvar (rus-relatert) 

sende / 
motta 

2 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Plan inkludert individuell plan og kriseplan [dele] eks timeavtaler, 
oppgaver til oppfølging, frister  

dele og 
endre 

2 

 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

PPT       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 

    Funksjonsnivå og behov for 
tjenester* 

Del av beskrivelse av innbygger i felles vurdering slå opp 3 

 Innbyggers føringer for 
helsehjelpen* 

Innbyggers rett til å få tilpassede helsetjenester; behov for 
koordinering 

slå opp 4 

 Oversikt over bruk av 
hjelpemidler, tjenester og 
ytelser* 

Praktisk info (rullestol, MTU)  sende / 
motta 

4 

 Pasientdemografi inkl. 
pårørende og barn* 

Oppdaterte personalia, kontaktinformasjon for innbygger og 
pårørende [motta] 

slå opp 2 

 Samlet vurdering Utredninger fra PPT: Oppdatert og ny relevant informasjon på 
individnivå ved henvisning og oppfølging videre [Sende og motta] for 
eksempel: a. Relevant kartlegginger som er gjennomført av PPT, b. 
Pedagogisk rapport fra PPT, c. Tidligere medisinske/psyko-sosiale 
vurderinger, utredninger eller tester (eks. fra fastlege, BUP (via 
fastlege), helsestasjon etc.)  

sende / 
motta 

3 

 Sosialt* Del av samlet vurdering sende / 
motta 

4 
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PPT       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Tverrfaglig dokumentasjon delt 
mellom ulike aktører* 

Del av underlag for egne utredninger slå opp 3 

Forenkling av administrative prosesser   

 Anmodning om vurdering / 
behandling / tiltak 

Henvisning med relevante helseopplysninger [sende] eks. henvisning 
med oppsummert informasjon fra helsestasjon, fastlege  

sende / 
motta 

1 

 Beskjed om endring av tilstand 
eller funksjonsnivå* 

Sikre lettere kontakt med helsetjenesten. PPT følger barnet over tid, og 
kan registrere endringer andre ikke ser 

sende / 
motta 

3 

 Faste ansvarlige overfor 
innbygger 

Kontaktpersoner og ansvarsfordeling [sende] eks kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, PPT, foreldre etc., ev. ansvarsgruppe,  

sende / 
motta 

3 

 Oppsummering av sak Status på vurdering eller sak. Inkl. varsel ved avslutning av sak eller 
tiltak. Oppsummering av sak, relevant for helse. [sende, motta] 

sende / 
motta 

3 

 Oversikt over alle 
saker/søknader for innbygger 
inkl. status og ansvarlig 

Status på vurdering eller sak. Inkl. varsel ved avslutning av sak eller 
tiltak. Oppsummering av sak, relevant for helse. [sende, motta] 

sende / 
motta 

2 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

Føringer for ivaretakelse av innbyggers rettigheter, inkl. innsyn, 
kontroll av leselogg, sperring, sletting eller retting av 
journalinformasjon. 

slå opp 3 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Dialog, sikker melding [sende, motta, besvare] Støtte for elektronisk 
dialog mellom saksbehandler og helsepersonell eks sikre god 
koordinering for barn med særskilte behov 

ha 
dialog 

2 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Andre supplerende opplysninger Oppdatert og ny relevant informasjon på individnivå ved henvisning og 
oppfølging videre [Sende og motta] for eksempel: a. Relevant 
kartlegginger som er gjennomført av PPT, b. Pedagogisk rapport fra 
PPT, c. Tidligere medisinske/psyko-sosiale vurderinger,  

slå opp 4 

 Tekstlig pasientjournal Oppdatert og ny relevant informasjon på individnivå ved henvisning og 
oppfølging videre [Sende og motta] for eksempel: a. Relevant 
kartlegginger som er gjennomført av PPT, b. Pedagogisk rapport fra 
PPT, c. Tidligere medisinske/psyko-sosiale vurderinger,  

slå opp 3 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Relevant informasjon fra plan eller dele elementer fra Individuell plan 
for de som har dette. [endre og dele] eks timeavtaler, oppgaver til 
oppfølging, frister, saksutredninger med tilhørende tiltak og evaluering 
av disse. 

dele og 
endre 

2 

 

Forsikring 

Forsikring       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 
    Samlet vurdering Erklæring fra fysioterapi, legeerklæring sende / 

motta 
3 

Forenkling av administrative prosesser   

 Krav om oppgjør mellom 
virksomheter 

Fysioterapi: Erklæringer om skade og behandling, status på behandling.  
Honorar. 

sende / 
motta 

3 
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Skole og barnehage 

Skole/Barnehage         
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 
    Innbyggers føringer for 

helsehjelpen* 

Innbyggers rett til å få tilpassede helsetjenester; behov for 
koordinering 

slå opp 4 

 Legemiddelplan inkl. 
administrasjon* 

Informasjon til å gjennomføre bistand når barnet trenger å ta 
legemidler på skolen 

sende / 
motta 

3 

 Oversikt over bruk av 
hjelpemidler, tjenester og 
ytelser* 

Praktisk info (rullestol, MTU)  sende / 
motta 

4 

 Pasientdemografi inkl. 
pårørende og barn 

Ny elev eller sluttet elev fra skole til skolehelsetjeneste [motta] sende / 
motta 

4 

 Samlet vurdering Oppsummert informasjon fra helse ved overganger (ved oppstart i 
barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole til 
videregående, samt ved flytting, bytting av skole, barnehage) [sende]. 
Også: loggbok for barn med særlige behov med oversikt over «dagens 
situasjon», mulighet for sikre meldinger [ha dialog] eks. der 
barnehage/skole er ansvarlig for å administrere medisiner, eller 
beskjed fra barnebolig om søvn, tilstand  

slå opp 3 

 Tverrfaglig dokumentasjon delt 
mellom ulike aktører* 

Oppsummert for å formidle barnets situasjon og behov for assistanse slå opp 3 

Forenkling av administrative prosesser   

 Anmodning om vurdering / 
behandling / tiltak 

Informasjon til helsetjeneste ved sak om krenkelse eller mulig 
krenkelse [motta] eks skole varsler skolehelsetjenesten i anledning 
mobbesak 

sende / 
motta 

3 

 Faste ansvarlige overfor 
innbygger 

Oversikt over elevenes fastlege, nødvendig for elevens elevkort [sende]  sende / 
motta 

3 

 Koordinering av tiltak på 
gruppenivå 

Informasjon om planlagte tiltak på gruppenivå [sende] eksempel 
vaksiner; Informasjon om skolens plan for tiltak og aktiviteter på 
gruppenivå. [motta]Eks. årshjul og timeplan. For at skolehelsetjenesten 
skal kunne planlegge sine aktiviteter. 

sende / 
motta 

4 

 Søknad om tjeneste eller 
melding av sak, klage eller avvik 

Meldeplikt fra skolehelse til rektor etter opplæringsloven kap 9.a. ved 
mistanke om uønskede episoder eller krenkelser[sende] 

sende / 
motta 

3 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

Oversikt samtykke fra foresatte (evt. barn 12-16 sin mening) for deling 
av informasjon mellom skole/barnehage og helse. [dele]  

slå opp 3 

Forenkling av støtteprosesser    

 Rapportering på ulike nivå i 
organisasjonen 

Informasjon/vurderinger rundt psykososialt arbeidsmiljø, HMS eller 
fraværsproblemstillinger på gruppenivå. [motta,sende] 

sende / 
motta 

4 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Loggbok for barn med særlige behov med oversikt over «dagens 
situasjon», mulighet for sikre meldinger [ha dialog] eks. der 
barnehage/skole er ansvarlig for å administrere medisiner, eller 
beskjed fra barnebolig om søvn, tilstand  

ha 
dialog 

2 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Relevant informasjon fra plan, inkl. individuell plan. Kan være info fra 
behandlingsplan, pedagogisk plan, eller formidle info om viktige 
aktiviteter. [Endre og dele] eks timeavtaler, oppgaver til oppfølging, 
frister 

dele og 
endre 

2 
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Arbeidsgiver 

Arbeidsgiver       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 

    Samlet vurdering Fysioterapi: erklæringer om skade og behandling, status på behandling. 
Vurdering av arbeidsmiljø 

sende / 
motta 

4 

Øvrige tjenester i helse- og omsorgssektoren 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen)   
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 

    Aktuelle og tidligere diagnoser og 
problemstillinger 

Diagnoser relevante for å vurdere behovet for bistand [motta]  slå opp 1 

 Funksjonsnivå og behov for 
tjenester 

Spesielle behov hos innbygger med betydning for helsehjelpen 
[motta] eks. transportbehov, tolk, behov for hjemmebesøk 

slå opp 1 

 Innbyggers føringer for 
helsehjelpen* 

Fortløpende tilpasning av tjenester i innbyggers hjem slå opp 1 

 Kritisk informasjon med smitte og 
immuniseringsstatus* 

Grunnlag for monitorering og eskalering ved uforutsette 
hendelser hjemme hos innbygger 

slå opp 1 

 Oversikt over bruk av hjelpemidler, 
tjenester og ytelser 

Relevante tjenester [motta] eks: planlagt oppdatert besøkstid for 
hjemmesykepleien, tjenester pasienten har fått tildelt 

slå opp 1 

 Pasientdemografi inkl. pårørende 
og barn 

Lokasjon på innbygger [motta, sende] eks. ved forflytting av 
innbygger i f.eks. ferie eller mellom institusjoner 

slå opp 1 

 Samlet vurdering* Beskrivelse av innbyggers behov ved oppstart av tjeneste slå opp 2 

 Sosialt* Del av underlag for å følge opp tjeneste hjemme hos innbygger slå opp 3 

 Tverrfaglig dokumentasjon delt 
mellom ulike aktører* 

Del av underlag for tilpasning av tjenesten slå opp 3 

 Oppsummering av (egen) ytelse av 
helsehjelp 

Status på alarm for å se hva som ble gjort og antall alarmer som 
er utløst [motta] 

sende / 
motta 

1 

Forenkling av administrative prosesser   

 Faste ansvarlige overfor innbygger Kontaktinformasjon til ansvarlig i hjemmesykepleien [motta] sende / 
motta 

1 

 Personell og deres kompetanse: 
Behov og plan for 
kompetanse/personell 

Oppdatert informasjon som påvirker annen aktivitet [motta] for 
eksempel pasient er hentet av ambulanse som påvirker 
arbeidslister 

sende / 
motta 

3 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

Føringer for ivaretakelse av innbyggers rettigheter, inkl. innsyn, 
kontroll av leselogg, sperring, sletting eller retting av 
journalinformasjon. 

slå opp 3 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Dialog med helsepersonell [ha] Eks. behov for 
oppfølgingsspørsmål eller avklaringer 

ha dialog 2 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   
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Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen)   
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Innbyggers egenregistreringer og 
målinger* 

Tilgjengeliggjøre innbyggers personlige måledata, ernæring, 
symptomdagbøker o.l.[sende] eks. PEF-registreringer, 
smertedagbok, vektmålinger, fotografier av utslett. 

slå opp 2 

 Kliniske målinger og observasjoner* Ved avstandsoppfølging, eks KOLS-pasienter slå opp 2 

 Tekstlig pasientjournal Utdypende informasjon fra journal [oppslag] ved tjenstlig 
begrunnet behov. Eks. nylig annen aktivitet ved fall 

slå opp 2 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Kunnskap for helsepersonell Dialog med helsepersonell [ha] Eks. behov for 
oppfølgingsspørsmål eller avklaringer 

ha dialog 1 

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Oppdatert informasjon om pågående tjenester [motta] Eks. 
tildeling av nye tjenester, besøkstid for hjemmesykepleier,  

dele og 
endre 

1 

 

 

Apotektjenester 

Apotektjenester       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 

    Kritisk informasjon med smitte 
og immuniseringsstatus* 

Underlag for farmasøytens vurdering (eks. kryssallergier), og gi 
underlag ved vaksinering utført i regi av apoteket 

slå opp 2 

 Legemiddelplan inkl. 
administrasjon 

E-resept v2.5 M25.1 Legemidler i bruk sende / 
motta 

1 

 Informasjon eller undervisning 
gitt 

Informasjon gitt ved utlevering av legemidler o.a. slå opp 4 

 Oppsummering av (egen) ytelse 
av helsehjelp 

Oppsummering av rådgiving, oppstart med legemidler, drop-in 
undersøkelser, m.m. 

slå opp 1 

 Ernæringsstatus Ved legemiddelgjennomgang i tverrfaglige team slå opp 4 

Forenkling av administrative prosesser   

 Anmodning om vurdering / 
behandling / tiltak 

Anmodning om inhalasjonsveiledning eller medisinstart;  sende / 
motta 

1 

 Beskjed om endring av tilstand 
eller funksjonsnivå 

Gi tilbakemelding om bivirkninger eller uheldige legemiddelsituasjoner 
[sende] eks. innbygger informerer på apotek om bivirkninger av 
legemiddelet, eller det oppdages feil dose, uheldige kombinasjoner 

sende / 
motta 

2 

 Faste ansvarlige overfor 
innbygger 

E-resept v2.5 M27.1 Registrering av multidoseansvarlig slå opp 1 

 Svar på 
anmodning/bestilling/henvisning 

Tilbakemelding på mottatt bestilling og evt. varsel ved mangel på vare sende / 
motta 

1 

 Varsel om epidemier og andre 
risikofaktorer 

Fremtidig behov jmf. legemiddelmeldingen sende / 
motta 

4 

 Bestilling av legemidler inkl 
resept, med svar 

Resept (alle typer), dvs. informasjon om innbygger og forordnet 
legemiddelbehandling. Inkluderer fornyelse, evt tilbakekalling av 
utgåtte eller uavhentede resepter, både for legemidler og 
forbruksmateriell 

sende / 
motta 

1 
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Apotektjenester       
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Bestilling av hjelpemidler eller 
materiell, med svar 

E-resept v2.5 M09.11 Forespørsel om varer i bruk sende / 
motta 

1 

 Innbyggers fullmakter relevant 
for helsehjelp 

Utlevering av legemidler på innbyggers vegne slå opp 2 

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

E-resept v2.5 M24.1 Samtykke slå opp 2 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog Oppfølging av resepter og spørsmål til fastlege om behandling med 
legemidler 

ha 
dialog 

1 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Innbyggers egenregistreringer og 
målinger 

Formidling av undersøkelser, fremtidig behov jmf. 
legemiddelmeldingen 

dele og 
endre 

4 

 Undersøkelser: Tidligere labsvar Ved legemiddelgjennomgang i tverrfaglige team slå opp 4 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Kunnskap for helsepersonell Varsling [motta] om uheldige legemiddelsituasjoner fra farmasøyt (feil 
doser, uheldige kombinasjoner) 

sende / 
motta 

4 

 

Tannhelsetjenesten, offentlig og privat 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 
    Aktuelle og tidligere diagnoser og 

problemstillinger 

Tidligere behandling og historikk [motta] eks. sykehistorie og 
ernæringsstatus 

dele og 
endre 

1 

 Funksjonsnivå og behov for 
tjenester 

Funksjonsbeskrivelse [sende] for å kunne forstå pasienten. Eks. 
evner pasient å motta informasjon som blir gitt? Basert på relevans 
til behandling som skal gis 

slå opp 3 

 Kritisk informasjon med smitte og 
immuniseringsstatus 

Kritisk informasjon inkl. allergi og CAVE [endre og dele] eks allergier dele og 
endre 

1 

 Legemiddelplan inkl. 
administrasjon 

Legemiddelbehandling [endre og dele] Forordne legemidler og avgi 
informasjon om legemiddelbehandling slik at legemiddellister blir 
oppdatert 

dele og 
endre 

1 

 Oversikt over tvangsvedtak (aktive, 
tidligere og under behandling) 

Informasjon om gjeldende tvangsvedtak [motta] eks 
multifunksjonshemmet som trenger tannbehandling fra offentlig 
tannhelse eller demente, må bruke bedøvelse og de forstår ikke at 
inngrep må gjøres. 

slå opp 3 

 Samlet vurdering Henvisningsmelding Tannhelsetjenesten HIS 1017:2010 og 
Epikrisemelding fra Tannhelsetjenesten HIS 2016:2010 

slå opp 2 

 Oppsummering av (egen) ytelse av 
helsehjelp 

Epikrise/Oppsummering fra tannlege [motta] slå opp 1 

Forenkling av administrative prosesser   

 Ernæringsstatus Tidligere behandling og historikk [motta] eks. sykehistorie og 
ernæringsstatus 

slå opp 4 

 Bestilling av tjenester Timeavtale for pasient [motta]  sende / 
motta 

4 
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Tannhelsetjeneste, offentlig og privat     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Grunnlag for krav Refusjonskrav [sende] informasjon om pasienten har rett til gratis 
behandling 

slå opp 2 

Generell dialog    

 Oppholdssted og ansvar for 
innbyggers helsehjelp 

Epikrisemelding fra Tannhelsetjenesten HIS 2016:2010 slå opp 3 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Søknad om tjeneste eller melding 
av sak, klage eller avvik 

Melding av pasientrettede avvik [sende og motta] Eks. forsinkelse 
ved transport som ikke kom, og ikke minst pasientavvik 

sende / 
motta 

3 

 Uspesifisert dialog Sikker dialog for avklaringsspørsmål, bytte av timer, medisinske 
spørsmål. Viktigst for medisinske spørsmål. [sende og motta] 

ha 
dialog 

2 

 Tekstlig pasientjournal Utdypende journalopplysninger inkl. bilder fra radiologiske 
undersøkelser [gjøre oppslag] 

slå opp 3 

 Undersøkelser: Multimedia-arkiv 
inkl radiologiske bilder 

Utdypende journalopplysninger inkl. bilder fra radiologiske 
undersøkelser [gjøre oppslag] 

slå opp 3 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Undersøkelser: Tidligere labsvar Henvisningsmelding Tannhelsetjenesten HIS 1017:2010; Vurdering 
av forhold som blødningstendens, immunstatus, etc. 

slå opp 3 

 Undersøkelser: Tidligere 
radiologisvar 

Utdypende journalopplysninger inkl. bilder fra radiologiske 
undersøkelser [gjøre oppslag] 

slå opp 3 

 Kunnskap for helsepersonell Epikrisemelding fra Tannhelsetjenesten HIS 2016:2010 ha 
dialog 

2 

 Plan for helsehjelp og andre 
tjenester inkl. IP og kriseplan 

Felles plan, tilsvarende funksjonalitet i Individuell plan (Digital dialog 
om hvordan behandling best kan utføres jmf. demente, psykisk 
utviklingshemmede etc. 

dele og 
endre 

2 

 

Forsvarets sanitet   

Forsvarets sanitet         
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 

    Aktuelle og tidligere diagnoser 
og problemstillinger 

Diagnoser [motta, sende] eks.relevante og aktive diagnoser for 
gjeldende behandling og nye tilkommende 

sende / 
motta 

2 

 Funksjonsnivå og behov for 
tjenester 

Transportdyktighet, [motta] legens vurdering av om vernepliktig er 
frisk til å være i tjeneste 

sende / 
motta 

3 

 Innbyggers føringer for 
helsehjelpen* 

Innbyggers rett til å få tilpassede helsetjenester slå opp 4 

 Kritisk informasjon med smitte 
og immuniseringsstatus 

Kritisk informasjon om vernepliktig/innbygger [dele] dele og 
endre 

2 

 Legemiddelplan inkl. 
administrasjon 

Legemiddelinformasjon [sende, motta] om vernepliktig/innbygger dele og 
endre 

1 

 Pasientdemografi inkl.pårørende 
og barn* 

Oppdaterte personalia, kontaktinformasjon for innbygger og pårørende 
[motta] 

dele og 
endre 

2 

 Samlet vurdering Helsefaglig informasjon om vernepliktig innbygger[motta/sende] sende / 
motta 

2 

 Sosialt* Del av samlet vurdering dele og 
endre 

4 
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Forsvarets sanitet         
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Oppsummering av (egen) ytelse 
av helsehjelp* 

Oppsummerende notater til fastlege ved behov slå opp 3 

Forenkling av administrative prosesser   

 Innbyggers samtykker, valg og 
fullmakter* 

Føringer for ivaretakelse av innbyggers rettigheter, inkl. innsyn, kontroll 
av leselogg, sperring, sletting eller retting av journalinformasjon. 

slå opp 3 

Generell dialog    

 Uspesifisert dialog* Dialog mellom helsepersonell ha 
dialog 

4 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Kliniske målinger og 
observasjoner* 

Følge opp tidligere målinger av pulsoxymetri, blodtrykk, puls slå opp 3 

 Tekstlig pasientjournal Dokumentasjon og etterspurte attester fra lege, psykolog, 
fysioterapeut, kiropraktor etc. [motta] 

sende / 
motta 

3 

 Undersøkelser: Multimedia-arkiv 
inkl radiologiske bilder 

Tilgjengeliggjøre tester/undersøkelser med relevante resultater [sende, 
motta]  

slå opp 4 

 Undersøkelser: Målinger fra 
medisinsk-teknisk utstyr (MTU) 
inkl. EKG 

Tilgjengeliggjøre tester/undersøkelser med relevante resultater [sende, 
motta]  

slå opp 4 

 Undersøkelser: Tidligere labsvar* Tilgjengeliggjøre tester/undersøkelser med relevante resultater [sende, 
motta]  

slå opp 3 

 Undersøkelser: Tidligere 
radiologisvar 

Tilgjengeliggjøre tester/undersøkelser med relevante resultater [sende, 
motta]  

slå opp 4 

 

 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 

Fylkesmannen/Fylkeslegen     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Felles oppsummering 
    Oversikt over tvangsvedtak 

(aktive, tidligere og under 
behandling) 

Vedtak som omhandler bruk av tvang. Gjelder alle vedtak om tvang i 
kommunehelsetjenesten. [sende, varsle om] som for eksempel 
vedtak om tvungen somatisk helsehjelp etter pasient- og 
brukerrettighetsloven §4A, og vedtak etter helse og 
omsorgstjenesteloven §9,  

sende / 
motta 

2 

 Samlet vurdering Oppsummert informasjon som etterspørres relatert til spesifikke 
hendelser som f.eks. klage [sende og motta] eks. informasjon som 
etterspørres ved tilsyn, klagesaker - informasjon relatert til hendelse 

sende / 
motta 

3 

Forenkling av administrative prosesser   

 Anmodning om vurdering / 
behandling / tiltak 

Bekymringsmelding [motta, sende] kommer an på om sak er på 
individ eller gruppe/ org. Nivå 

sende / 
motta 

3 

 Melding om smitte Smittevern / miljørettet helsevern [sende] rapportere utbrudd og 
konsekvenser. eks. utbrudd av hjernehinnebetennelse, klamydia, 
beslutningsstøtte ift krisesituasjoner, diagnoser som har 
konsekvenser for andre. 

sende / 
motta 

3 
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Fylkesmannen/Fylkeslegen     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Oversikt over alle saker/søknader 
for innbygger inkl. status og 
ansvarlig 

Vedtak førerkortsak [motta, sende] (kan ha behov for å 
videreformidle informasjon). 

sende / 
motta 

3 

 Søknad om tjeneste eller melding 
av sak, klage eller avvik 

Vergemål [sende, motta] eks Hva trenger innbygger hjelp med, 
diagnose, samtykkekompetanse.  

sende / 
motta 

3 

Forenkling av støtteprosesser    

 Rapportering på ulike nivå i 
organisasjonen 

Styringsdata [sende] helsefaglige data. Eks befolkningsstatus helse, 
kreftinsidens, BT, bruk av B-preparater, antibiotikabruk. 

sende / 
motta 

4 

Opplysninger og rådata til sammenligning og komplettering   

 Anmodning om 
tilleggsopplysninger 

Oppsummert informasjon som etterspørres relatert til spesifikke 
hendelser som f.eks. klage [sende og motta] eks. informasjon som 
etterspørres ved tilsyn, klagesaker - informasjon relatert til hendelse 

sende / 
motta 

3 

Kunnskapsbasert planlegging    

 Kunnskap for helsepersonell Smittevern / miljørettet helsevern [sende] rapportere utbrudd og 
konsekvenser. eks. utbrudd av hjernehinnebetennelse, klamydia, 
beslutningsstøtte ift krisesituasjoner, diagnoser som har 
konsekvenser for andre. 

sende / 
motta 

4 

Kommunale løsninger for administrering av helsehjelp 

HR, personal og andre administrative systemer 

HR, personal og andre administrative systemer     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Forenkling av administrative prosesser 
   Grunnlag for krav Informasjon som navn på bruker, adresse, type 

betalingstjeneste, pris, antall timer, sum å betale. [sende] Viktig 
at selve fakturagrunnlaget lages/beregnes i Løsningen da 
dokumentasjonen ligger her. Det er personell i Løsningen som 
vil være ansvarlig for å sjekke at fakturagrunnlaget stemmer og 
som vil kunne se hva som utløser evt feil i fakturagrunnlag. 

sende / 
motta 

1 

 Personell og deres kompetanse: Behov 
og plan for kompetanse/personell 

Endring av pasientpopulasjon /behandlingsbehov [avvgi] 
informasjon om endret helsetilstand påvirker behov for 
tjenester eks økt/redusert behov for tjenester. Data brukes til å 
sikre riktig bemanning etter behov. 

sende / 
motta 

3 

 Personell og deres kompetanse: 
Tilgjengelig kompetanse/personell 

Informasjon om ansattes autorisasjon og kompetanse inkl. HPR- 
nummer [Dele/avgi], varsel om endring av autorisasjon; 
Oversikt over kompetanse på tilgjengelige ressurser [oppslag] 
på en annen avdeling/sone med riktig kompetanse, eller vikarer 
som er tilgjengelig.  

slå opp 2 

 Personell og deres kompetanse: 
Tilstedeværelse og utført arbeidstid 

Logge faktisk utført vakt i arbeidsplan for å generere timeliste, 
spesielt når personalet påtar seg ekstra vakter og vakter med 
tillegg, og timelønnede. 

sende / 
motta 

3 

 Utregning av lønn Genererte oppdrag, faktisk utførte tjenester [avgi] informasjon 
for ressursfordeling av personell 

sende / 
motta 

4 

Forenkling av støtteprosesser    
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HR, personal og andre administrative systemer     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

 Rapportering på ulike nivå i 
organisasjonen 

Personalia [motta, sende] informasjon om for eksempel om 
studenter, elever, private aktører med kompetanse, rolle og 
arbeidstid som skal utføre helsehjelp med start og sluttdato, 
sikre tilgang til EPJ. (personalet uten ansettelsesforhold i 
virksomheten) 

sende / 
motta 

1 

 

Andre kommunale avvikssystemer 

Andre kommunale avvikssystemer     
Informasjonsbehov Eksempel (sitat fra aktør) Verb Prioritet 

1-4 

Forenkling av administrative prosesser 
   Oversikt over alle saker/søknader 

for innbygger inkl. status og 
ansvarlig 

Tilgang på informasjon om status, beslutning og behandling av avvik 
uavhengig av virksomhet som behandler saken. 

slå opp 4 

 Søknad om tjeneste eller melding 
av sak, klage eller avvik 

Gjenkjennbar ID (anonymisert) ved registrering uavhengig av hvilken 
virksomhet avviket registreres.  Eks felles løpenr i PLO, helseforetak 
o.l hvis avvik er relatert til felles problemstilling med 
spesialisthelsetjenesten.  Sporbart tilbake til virksomhet og melder; 
Pasientrettede avvik [dele, registrere, oppdatere] Behandle avvik og 
gi tilbakemelding til melder. Sammenstille avvik, slik at de kan bidra 
til kvalitetsforbedring i og på tvers av virksomheter. Eks administrert 
feil legemiddel til en pasient, utvikling av sår, fall, epikrise kommer 
for sent. Samhandlingsavvik mellom eks spesialist og kommunal helse 
og omsorgstjeneste.  

sende / 
motta 

1 

 

Samhandlingsbehov: definisjoner, eksempler og utbredelse 

I den følgende tabellen er alle de forenklede samhandlingsbehovene vist med definisjon og 

eksempler, samt en liste over aktører som har behov for å samhandle med kommunal helse- 

og omsorgstjeneste om denne informasjonen. Samhandlingsbehovene som i stor grad er 

dekket av eksisterende løsninger er utelatt fra tabellen.  

Merk: Innbygger har som hovedregel rett på innsyn i alle opplysninger som er lagret om seg 

selv. I det følgende er innbygger nevnt spesifikt på de områder der de kan forventes å ta 

større rolle i arbeidsprosessen, og ikke satt opp som del av alle, selv om de har rett på 

innsyn i opplysningene som deles.  

 
Forklaring til tabellen: 

[Arbeidsprosessen samhandlingen inngår i]  

[Informasjonskategori]  
[Definisjon av kategori]  

[Eksempler på kategori]  

[Aktører som har dette behovet] [Prioritet] 
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Prioritet 

1-4 

05 Oppsummering av innbyggers/pasientens behov og tilstand 
 

05.05 Samlet vurdering 
 

En strukturert beskrivelse som oppsummerer innbyggers tilstand, funksjonsnivå og behov gitt av en 
bestemt aktør på et bestemt tidspunkt. Den viktigste bruken er av aktøren selv, som kan referere til eller 
gjenbruke oppsummeringen ved bestillinger og anmodninger til andre aktører.  

Eks. tekstlig oppsummering av pasienten i epikrise, sykepleiesammenfatning, overflyttingsnotat, 
henvisning til spesialist, henvisning til radiologisk undersøkelse  

Innbygger 1 

NAV (kommune og stat) 1 

Forsvarets sanitet   2 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 2 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 2 

PPT 3 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 3 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 3 

Forsikring 3 

Skole/Barnehage   3 

Arbeidsgiver 4 

 
 

05.10 Pasientdemografi inkl. pårørende og barn 
 

Opplysninger om innbyggers navn, faste og midlertidige bosted og kontaktinformasjon, ansvar for barn, 
foresatte, pårørende og ev. verge. Opplysningene skal være oppdaterte, strukturerte og kunne innhentes 
direkte inn i EPJ.  

Eks. tidligere navn og ev. hjelpenummer, adresse i folkeregisteret, midlertidig adresse, mobiltelefonnr., 
har foreldreansvar for multifunksjonshemmet barn, har oppnevnte verge  

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Forsvarets sanitet   2 

PPT 2 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

Logistikk inkl. flåte- og lagerstyring 3 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

Skole/Barnehage   4 

Innbygger 4 

 
 

05.15 Aktuelle og tidligere diagnoser og problemstillinger 
 

Strukturert liste over aktuelle og tidligere diagnoser og problemstillinger. Dekker både nåværende liste 
over helseproblemer (tilsv. "problem list") og tidligere sykdommer, inngrep og andre behandlinger 
gjennom hele livet.  

Eks. innlagt for akutt hjertesvikt og dårlig kontrollert diabetes. Har hatt diabetes siden 2003 og 
koronarsykdom fra 2011. Inn-operert pacemaker i 2016.  
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Innbygger 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 2 

Forsvarets sanitet   2 

 
 

05.20 Funksjonsnivå og behov for tjenester 
 

Oppdaterte kartlegginger og vurderinger av innbyggerens funksjonsnivå (ADL, mobilitet, kognisjon etc.) 
og behov for tjenester. Inkluderer samtykkekompetanse.  

Eks. Beskrivelser og scoringer som belyser innbyggers mestring og funksjonsnivå, eks. Barthel ADL-indeks 
Mini Mental Score (MMS)  

Innbygger 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

PPT 3 

Forsvarets sanitet   3 

NAV (kommune og stat) 3 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 3 

 
 

05.25 Kritisk informasjon med smitte og immuniseringsstatus 
 

Utvidet utgave av kritisk informasjon slik det er definert i Kjernejournal. Inkluderer her smitte og 
immuniseringsstatus  

Eks. alvorlig allergi mot erythromycin. Reagerer med anafylaksi, sist observert 02.03.2015. Har Hepatitt C 
(blodsmitte). Vaksinert mot pneumokokker 14.02.2016.  

Innbygger 1 

Helseforvaltning (FHI, SLV, Helsedirektoratet) 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Apotektjenester 2 

Forsvarets sanitet   2 

 
 

05.30 Legemiddelplan inkl. administrasjon 
 

Liste over pågående behandling med legemidler, inkludert plan (planlagt seponering eller doseendring) og 
historikk (seponerte legemidler). Inkluderer også legemidler gitt (legemiddeladministrasjon) samt 
instruksjoner for riktig bruk  

Eks. liste over pågående behandling med legemidler inkl. kurer, "ved behov" og reseptfrie legemidler. 
Inkluderer planlagt seponering eller doseendring, historikk (seponerte legemidler) og administrasjon av 
legemidler, samt instruksjoner for riktig bruk.  

Innbygger 1 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 1 

Apotektjenester 1 

Forsvarets sanitet   1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 
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Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 
3 

Skole/Barnehage   3 

 
 

05.35 Oversikt over bruk av hjelpemidler, tjenester og ytelser 
 

Liste over alle tjenester og ytelser som innbygger mottar, inkludert hjelpemidler, vedtak om kommunale 
helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester, ytelser fra NAV, m.m.  

Eks. bruk av elektrisk rullestol, har hjemmesykepleie x3, har trygghetsalarm, praktisk bistand, hjelp til 
legemiddelhåndtering, medspising.  

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Innbygger 1 

NAV (kommune og stat) 2 

PPT 4 

Pasientreiser HF 4 

Skole/Barnehage   4 

 
 

05.40 Oversikt over tvangsvedtak (aktive, tidligere og under behandling) 
 

Liste over gyldige vedtak for bruk av tvang i behandling, både innen psykiatri og somatikk. Lista 
inneholder også informasjon om hvor lenge vedtakene er gyldige.  

Eks. tilbakeholdelse på institusjon (§4a pasientrettighetsloven), vedtak om tvungen undersøkelse (§3-1 i 
lov om psykisk helsevern)  

Innbygger 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 2 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 3 

Barnevern, statlig og kommunalt 4 

 
 

05.50 Ernæringsstatus 
 

Samling av vurderinger av innbyggers ernæringsstatus, med forslag til kostholdstiltak. 
 

Eks. endring i vekt over tid, ev. tegn på underernæring eller mangelsykdommer, sammensetning av 
kosthold, forhold rundt næringsinntak, BMI, Mini Underernæring Screening Verktøy (MUST), mulige tiltak 
for å bedre ernæringen  

Innbygger 3 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 3 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 3 

Barnevern, statlig og kommunalt 4 

Apotektjenester 4 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 4 

 
 

05.60 Sosialt 
 

Oppdatert beskrivelse av innbyggers sosiale forhold, boevne og sosiale nettverk. 
 

Eks. beskrivelse av om innbygger bor alene, om pårørende og sosialt nettverk, om boligen er lettstelt, om 
mestring av det daglige.  



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029   191 

 

Innbygger 2 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 3 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 3 

NAV (kommune og stat) 4 

Forsvarets sanitet   4 

PPT 4 

 
 

05.70 Innbyggers føringer for helsehjelpen 
 

Oppdatert samling av opplysninger fra innbygger som brukes direkte i utforming av helsehjelpen. Dette 
inkluderer preferanser for pågående tjenester, ytelser og behandling, innbyggers motivasjon for å delta i 
behandlingsopplegg eller bli innlagt på institusjon, og innbyggers beskrivelse av praktiske forhold og 
behov 

 

Eks. trenger tolk, bruker briller, har klaustrofobi ved MR-undersøkelse. Er motivert for innleggelse på 
rusavvenningssenter. Ønsker at hjemmesykepleier ringer på før de låser seg inn, og at de ikke kommer før 
kl. 09.  

Innbygger 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Pasientreiser HF 3 

Skole/Barnehage   4 

Barnevern, statlig og kommunalt 4 

Forsvarets sanitet   4 

PPT 4 

NAV (kommune og stat) 4 

 
 

05.32 Pågående behandling utenom legemidler 
 

Liste over pågående helsefaglig behandling utenom legemidler 
 

Eks. Har pacemaker pga. bradykardi, går til haemodialyse tre ganger per uke, bruker permanent 
urinkateter, har kolostomi, mottar terapeutisk berøring.  

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

 
 

05.65 Informasjon eller undervisning gitt 
 

Samling av beskrivelser av informasjon gitt til innbygger. Informasjonen her vil være meget varierende, så 
det vil være vanskelig å finne en detaljert struktur.  

Eks. er informert om kreftdiagnosen eller ikke, har mottatt opplæring om diabetes eller ikke, individuelle 
råd og vurderinger gitt på apotek 

 

Apotektjenester 4 

 
 

10 Oppsummering av tidligere helsehjelp og tjenester 
 

10.20 Tverrfaglig dokumentasjon delt mellom ulike aktører 
 

Sammenstilt utvalgt dokumentasjon brukt tverrfaglig mellom involverte aktører for å sikre at alle er 
oppdatert om pasientens tilstand og oppfølging  
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Eks. korte notater om gjennomføring og resultat av ulike tiltak i oppfølging av innbygger med 
helseproblemer innen rus og psykiatri.  

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Innbygger 1 

PPT 3 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

Skole/Barnehage   3 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 3 

 
 

10.10 Oppsummering av (egen) ytelse av helsehjelp 
 

Samling av oppsummerte beskrivelser av perioder, episoder, konsultasjoner eller hendelser hvor innbygger 
har mottatt helsehjelp. Oppsummering av en innleggelse vil for eksempel kunne inngå som del av en 
epikrise.  

Eks. oppsummering av en akutt innleggelse på sykehus etter lårhalsbrudd med beskrivelse av operasjon, 
resultat av behandling og videre plan. Eks. oppsummering av en serie behandlinger hos tannlege ved 
alvorlig tannråte og tannkjøttsbetennelse. Inkluderer resultat av behandling og anbefalinger for videre 
oppfølging. For apotek vil oppsummering kunne handle om utlevering av legemidler og inneholde 
begrunnelse for vesentlig endringer i forhold til resept (intervensjon) og hvilken lege som er kontaktet. 

 

Innbygger 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Apotektjenester 1 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Forsvarets sanitet   3 

 
 

15 Utdyping av innbyggers/pasientens behov og tilstand 
 

15.12 Tekstlig pasientjournal 
 

Samling av journalnotater, oppsummeringer, epikriser, kurver, henvisninger, innkomstjournaler etc. som 
befinner seg som dokumenter i EPJ, i tekstlig eller skannet form.  

Eks. tidligere epikrise, operasjonsbeskrivelse, sykepleiesammenfatning, epikrise etter poliklinisk 
konsultasjonsserie, journalnotat, svar på intern henvisning til spesialist  

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Innbygger 2 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 2 

PPT 3 

Forsvarets sanitet   3 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 3 

 
 

15.15 Kliniske målinger og observasjoner 
 

Samling av utførte kliniske målinger og observasjoner, dvs. målinger utført av helsepersonell hos 
pasienten som del av klinisk undersøkelse og eventuelt med bruk av enkel, bærbar MTU  

Eks. blodtrykk, puls, vekt, høyde, pulsoxymetri, hudfarge, urin, avføring, almenntilstand 
 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 
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Innbygger 2 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 2 

Forsvarets sanitet   3 

 
 

15.20.10 Undersøkelser: Tidligere labsvar 
 

Samling av tidligere prøvesvar fra medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi, patologi, genetikk og 
mikrobiologi som har numerisk, kategorisk eller tekstlig innhold.  

Eks. tidligere svar på blodprøver (Hct, Hb, CRP), urinprøver (protein, leukocytter) eller annet 
 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Innbygger 2 

Forsvarets sanitet   3 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 3 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 4 

Apotektjenester 4 

 
 

15.20.20 Undersøkelser: Tidligere radiologisvar 
 

Samling av svarrapporter fra tidligere radiologiske eller nukleærmedisinske undersøkelser. Inkluderer 
ultralyd.  

Eks. svarrapporter for røntgen overarm, CT av hodet, MR av kne, skjelettscintigrafi 
 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Innbygger 2 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 3 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 4 

Forsvarets sanitet   4 

Helseforvaltning (FHI, SLV, Helsedirektoratet) 4 

 
 

15.20.30 Undersøkelser: Multimedia-arkiv inkl. radiologiske bilder 
 

Samling av bilde, video, lyd og annet fra bildedannende undersøkelser. 
 

Eks. bilde av liggesår, video av gangfunksjon, røntgenbilde av beinbrudd, opptak av ultralydundersøkelse 

 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Innbygger 2 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 3 

Forsvarets sanitet   4 

 
 

15.20.40 Undersøkelser: Målinger fra medisinsk-teknisk utstyr (MTU) inkl. EKG 
 

Samling av målinger fra MTU (eks. EKG, spirometri, audiometri) og målinger fra velferdsteknologi 
 

Eks. EKG, spirometri fra lungeundersøkelse, hørselstester (audiometri) 
 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Innbygger 3 

Forsvarets sanitet   4 

 
 

15.50 MTU-innstillinger 
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Mekanisme for å koble seg på ulike MTU brukt i hjemmet og hente ut oppdaterte innstillinger fra 
apparatet.  

Eks. innstillinger av respirator brukt i hjemmet, hjemmedialyse 
 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 3 

 
 

15.60 Innbyggers egenregistreringer og målinger 
 

Samling av innbyggers måledata, registreringer og skjemautfyllinger 
 

Eks. hodepinedagbok, blodsukkermålinger, kontinuerlige pulsmålinger, automatisk vektmåling, 
kostholdsdagbok. Også mer avanserte målinger fra MTU.  

Innbygger 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 2 

Apotektjenester 4 

 
 

15.70 Andre supplerende opplysninger 
 

Andre utdypende opplysninger om innbygger som ikke er direkte relatert til helse 
 

Eks. pedagogiske utredninger 
 

PPT 4 

 
 

15.65 Scoringer og tester 
 

Ulike strengt definerte scoringsskjema med utfylte data, samlescore og referansegrenser. Består som 
regel av et utvalg pasientopplysninger  
Eks. NEWS, MADRS, CHADSVASc 

 
Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

 
 

15.67 Problemorienterte skjema 
 

Ulike strukturerte skjema for oppfølging av definerte diagnoser, symptomer, sykdomsrisiko eller andre 
problemstillinger. Skjemaet gir ikke en samlet score, men definerer et utvalg informasjon som er relevant, 
og angir hvordan informasjonen skal struktureres (eks. kategoriske valg). Skjemaet bør kunne deles og 
fylles ut av ulike aktører. 

 

Eks. KOLS-skjema, diabeteskurve 
 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

 
 

20 Planlegging av pasientforløp/oppfølging 
 

20.10 Plan for helsehjelp og andre tjenester inkl. IP og kriseplan 
 

Oppdatert, tidfestet plan på ulike detaljnivåer for innbyggers helsehjelp og andre tjenester. Planen skal 
inneholde konkrete tiltak og avtaler/bookinger med ansvarlige, tidsangivelse og status, og skal kunne 
brukes til å utforme Individuell plan. Planen skal også kunne inneholde betingede tiltaksplaner som 
kriseplan for psykiatrien og nivåinndeling for opptrapping av somatisk behandling (eks grønn/gul/rød-
inndeling for kronikere). I tillegg til plan skal det gjøres tilgjengelig kalenderinformasjon for innbygger og 
andre aktører, slik at man enkelt kan finne tidspunkt som passer. 
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Eks. plan og konkrete timer for konsultasjon hos fastlegen, nivå av oppfølging fra hjemmebaserte 
tjenester (antall ganger besøk per dag), planlagte opphold på opptreningssentre, planlagte operasjoner, 
oppfølging av fysioterapeut, koordinert dagsplan for innbygger, utestående og utførte tiltak, tiltaksplan 
ved forverring 

 

Innbygger 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

PPT 2 

NAV (kommune og stat) 2 

Barnevern, statlig og kommunalt 2 

Skole/Barnehage   2 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 2 

 
 

25 Koordinering mellom aktører 
 

25.10 Oversikt over tilgjengelige tjenester og tilbud 
 

Oppdatert oversikt over faste og tidsbegrensede tjenester og tilbud fra ulike aktører. Oversikten skal 
kunne inneholde behandlings- og utredningstilbud ved sykehus, kommunale tjenester, tilgjengelige 
forskningsstudier og kommende fellesarrangementer fra frivillige organisasjoner  

Eks. tilgjengelige kommunale tjenester som innbygger kan ha nytte av, tjenestetilbud ved sykehus, 
tilgjengelige forskningsstudier og kommende felles arrangementer fra frivillige organisasjoner 

 

Innbygger 2 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

 
 

25.20 Faste ansvarlige overfor innbygger 
 

Oversikt over personer med definerte roller og ansvar overfor innbygger, og deres kontaktinformasjon.  

 

Eks. fastlege, kontaktlege, medlemmer i oppfølgingsteam, tjenesteansvarlig sykepleier 
 

Innbygger 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Apotektjenester 1 

HELFO 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

NAV (kommune og stat) 2 

Barnevern, statlig og kommunalt 2 

Skole/Barnehage   3 

PPT 3 

 
 

25.30 Oppholdssted og ansvar for innbyggers helsehjelp 
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Løpende oversikt over hvor innbygger befinner seg, og hvem som har ansvaret for innbyggerens 
helsehjelp. Dekkes delvis med PLO-meldinger og epikriser i dag. Ansvaret kan være økonomisk (eks. 
ferdigbehandlet pasient ved sykehus) eller helsefaglig (innlagt ved institusjon). Disse opplysningene brukes 
også i akuttmedisinsk kjede. Da må opplysningene være tilgjengelig uten opphold, og inkludere 
stikkordsmessig problemstilling. 

 

Eks. hvor innbygger er innlagt, om pasienten er ferdigbehandlet eller ikke (dvs. økonomisk ansvar), hvor 
innbygger befinner seg i et akuttforløp (om ambulanse er på vei, skadested, estimert ankomst til legevakt) 

 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 3 

 
 

25.40 Beskjed om endring av tilstand eller funksjonsnivå 
 

Varsel om sannsynlig behov for å vurdere innbyggers helsetilstand, funksjonsnivå eller helsehjelp. 
Inkluderer mistanke om feil, bivirkninger eller endret diagnose. Beskjeden er mindre formell enn 
anmodning om vurdering.  

Eks. varsel om forverring i innbyggers tilstand fra hjemmesykepleier til fastlege, mistanke om bivirkninger. 

 

Innbygger 1 

Apotektjenester 2 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 2 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

PPT 3 

 
 

25.50 Anmodning om vurdering/behandling/tiltak 
 

Anmodning om at mottaker vurderer innbygger for en gitt problemstilling, behandling eller ytelse, og selv 
tar en beslutning om eventuell videre tiltak og oppfølging. Anmodningen skal inneholde en klar bestilling 
og en hensikt med henvendelsen.  

Eks. henvisning til spesialist, henvisning til tannlege, henvisning til fysioterapeut. Kan også inkludere 
henvisning til farmasøytisk tjeneste ved apotek (inhalasjonsveiledning, medisinstart)  

Apotektjenester 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

PPT 1 

NAV (kommune og stat) 3 

Skole/Barnehage   3 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 3 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

 
 

25.60 Anmodning om tilleggsopplysninger 
 

Anmodning om å få utlevert utfyllende opplysninger i behandling av en sak eller for å understøtte 
helsehjelp  

Eks. anmodning om oversending av utredning for kognitiv svikt, anmodning om detaljering av 
funksjonsevne  

NAV (kommune og stat) 1 
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Barnevern, statlig og kommunalt 2 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 3 

 
 

25.74 Bestilling av undersøkelser, med svar 
 

Bestilling av laboratorieundersøkelser, radiologiske undersøkelser og andre undersøkelser, med svar 
tilbake til rekvirent.  

Eks. bestilling av blodprøver, henvisning til røntgenundersøkelse. Eks svar på blodprøver, svarrapport 
røntgenundersøkelse  

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 1 

 
 

25.76 Bestilling av tjenester 
 

Bestilling av tjenester og andre ytelser for innbygger. 
 

Eks. bestilling av konsultasjon, bestilling av ambulansetransport 
 

Pasientreiser HF 1 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 3 

Innbygger 4 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 4 

 
 

25.78 Svar på anmodning/bestilling/henvisning 
 

Generisk svar på anmodning, bestilling eller henvisning der det ikke finnes spesifikke løsninger. 
 

Eks. bekreftelse av mottatt bestilling og antydet dato for tildeling av tjenesten 
 

Apotektjenester 1 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 2 

NAV (kommune og stat) 2 

Pasientreiser HF 2 

Logistikk inkl. flåte- og lagerstyring 3 

 
 

25.90 Kapasitet og dekning akuttmedisinsk kjede 
 

Ved store ulykker er det ofte nødvendig å sende pasienter til flere sykehus, og utnytte lokale ressurser 
maksimalt. Da er det behov for å formidle oppdatert informasjon om ledig kapasitet og deres 
behandlingstilbud til personene som har ansvar for å koordinere pasienttransport og videre oppfølging. 
Samtidig vil være behov for å mobilisere ØHD-senger, ev. plasser på sykehjem. 

 

Eks. ledig kapasitet og behandlingstilbud ved ulike akuttmottak under håndtering av større trafikkulykke 

 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 3 

 
 

25.92 Kapasitet og dekning av elektive/planlagte tjenester 
 

I samarbeidet mellom omsorgsnivåene er det nyttig å vite hvor stor ledig kapasitet som finnes i tjenester 
man kan søke om eller henvise til. Dette behovet går begge veier. Ved henvisning er det nyttig for 
fastlegen å vite om det er ledige plasser eller ikke, og om dette kan endre seg snart. Ved utskriving fra 
sykehuset er det nyttig å vite hvor det er ledige korttidsplasser eller plass på sykehjem; i 
hjemstedskommunen eller i nabokommunen. 
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Eks. antall pasienter på gangen på aktuelle sengepost ved nærmeste sykehus, ledige korttidsplasser ved 
nærmeste sykehjem, ventetid for ulike utredninger  

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

 
 

25.70 Bestilling av hjelpemidler eller materiell, med svar 
 

Bestilling av materiell eller hjelpemidler til utlevering eller utlån til innbygger til institusjon 
 

Eks. bestilling av inkontinensutstyr, medisinsk forbruksmateriell, krykker 
 

Apotektjenester 1 

Logistikk inkl. flåte- og lagerstyring 3 

 
 

25.72 Bestilling av legemidler inkl. resept, med svar 
 

Bestilling av legemidler, ernæringstilskudd, m.m. til utlevering til innbygger eller til lokalt lager. Inkluderer 
koordinering rundt multidose. Inkluderer også ev. nødekspedisjon, begrunnelse for vesentlig endringer i 
forhold til resept (intervensjon) og hvilken lege som er kontaktet.  

Eks. blå resept, multidose, bestilling av legemidler til lokalt lager, H-resept 
 

Apotektjenester 1 

Helseforvaltning (FHI, SLV, Helsedirektoratet) 2 

Logistikk inkl. flåte- og lagerstyring 4 

 
 

25.95 Innbyggers fullmakter relevant for helsehjelp 
 

Fullmakter som innbygger har utstedt til andre, slik at de kan bistå i helsehjelpen eller ta beslutninger på 
innbyggers vegne o.a.  

Eks. fullmakt til å hente legemidler på apotek 
 

Apotektjenester 2 

 
 

25.65 Anmodning om møte, med svar (referat) 
 

Anmodning om å starte planlegging av møte, og svar tilbake i form av referat fra møtet. Selve 
planleggingen foregår under 20.10  

Eks. anmodning om møte mellom fastlege, skole, PPT og barnevern 
 

Barnevern, statlig og kommunalt 2 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

 
 

25.67 Bekymringsmelding til barnevern 
 

Bekymringsmelding til barnevern, med eller uten brudd av taushetsplikt/opprettholdelse av 
opplysningsplikt. Barnevernet har plikt på seg til å gjøre en vurdering/undersøkelse, derfor er ikke dette en 
anmodning.  

Eks. bekymringsmelding fra helsestasjon til barnevern om merker etter mishandling 
 

Barnevern, statlig og kommunalt 2 

 
 

30 Ressursstyring 
 

30.10.10 Personell og deres kompetanse: Behov og plan for 
kompetanse/personell  
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Kompetansebehov i ulike perioder ut fra informasjon i pasientjournalen eller etter tildelte tjenester 

 

Eks. Behov for spesialisert helsepersonell for utvalgte pasienter hvor det er planlagt egne tiltak 
 

NAV (kommune og stat) 3 

HR, personal og andre administrative systemer 3 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 3 

 
 

30.10.20 Personell og deres kompetanse: Tilgjengelig kompetanse/personell 
 

Hvilke personer (med angivelse av kompetanse) som kan kalles inn ved planlagte eller uforutsette 
variasjoner i behov for kompetanse/personell  

Eks. sykepleiere i kommunen som er villig til å påta seg ekstravakter ved sykehjemmet 
 

HR, personal og andre administrative systemer 2 

 
 

30.10.30 Personell og deres kompetanse: Tilstedeværelse og utført arbeidstid 
 

Hvilke personer som er til stede i dag, og hvor lenge de har arbeidet i dag. 
 

Eks. hvem som er syk i dag, hvem som nettopp har gått av vakt, hvor mange besøk som er utført av 
hjemme  

HR, personal og andre administrative systemer 3 

 
 

30.20 Utstyr 
 

Utstyr som varer lenge og brukes av flere må forvaltes spesielt. Man trenger å vite hvor utstyret er, hvor 
mange enheter som er ledige, hvem som bruker det og når det er tilgjengelig igjen, og sørge for å holde 
det rent og i god stad. EPJ vil ha informasjon om behov og bruk via tiltaksplanlegging, og disse 
opplysningene bør kunne formidles til systemer som håndterer denne forvaltningen.  

Eks. planlagt bruk av rullestol, heve/senkeutstyr, doseteforhøyer, etc. 
 

Logistikk inkl. flåte- og lagerstyring 2 

NAV (kommune og stat) 3 

 
 

35 Kunnskap-, prosess-, beslutning- og fagfellestøtte 
 

35.10 Kunnskap for helsepersonell 
 

Med kunnskap menes her alle former for strukturert helsefaglig kunnskap, fra indeksert kunnskapsstøtte, 
til protokoller, prosedyrer, kliniske retningslinjer, kliniske anbefalinger, veiledende behandlingsforløp, 
pakkeforløp til rene beslutningsstøtteregler.  

Eks. Norsk Elektronisk Legehåndbok, konkrete råd fra kollega, Praktiske Prosedyrer For Sykepleie (PPS), 
Nasjonale retningslinjer for antibiotikabehandling  

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 1 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 2 

NAV (kommune og stat) 3 

Helseforvaltning (FHI, SLV, Helsedirektoratet) 4 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 4 

Apotektjenester 4 
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35.20 Kunnskap for innbyggere 
 

Med kunnskap menes her alle former for strukturert helsefaglig kunnskap, fra indeksert kunnskapsstøtte, 
til protokoller, prosedyrer, kliniske retningslinjer, kliniske anbefalinger, veiledende behandlingsforløp, 
pakkeforløp til rene beslutningsstøtteregler.  

Eks. generell informasjon om diagnoser, beskrivelse av innholdet i og hensikten med ulike 
helsetjenestetilbud i kommunen, støtte til symptomavklaring.  

Innbygger 1 

 
 

40 Saksbehandling 
 

40.10 Oversikt over alle saker/søknader for innbygger inkl. status og ansvarlig 
 

Inkl. pågående og tidligere saker 
 

Eks. oversikt over alle søknader til kommunale tjenester 
 

Innbygger 1 

HELFO 2 

PPT 2 

NAV (kommune og stat) 2 

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 3 

Andre kommunale avvikssystemer 4 

 
 

40.20 Søknad om tjeneste eller melding av sak, klage eller avvik 
 

Opprettelse av en konkret sak, enten det er søknad om en tjeneste, melding av avvik eller klage på vedtak 
om tjeneste.  

Eks. søknad om omsorgslønn, søknad om plass på institusjon, søknad om praktisk hjelp i hjemmet, 
melding av avvik, klage på vedtak om tjeneste  

Innbygger 1 

NAV (kommune og stat) 1 

Andre kommunale avvikssystemer 1 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 3 

Skole/Barnehage   3 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 3 

 
 

40.25 Oppsummering av sak 
 

Oppsummering av det viktigste innholdet i en sak.  
 

Eks. Søknad fra innbyggers pårørende om plass på institusjon på grunn av tiltakende kognitiv svikt og 
problemer med å klare seg alene uten hjelp. Vurderingen avventer gjennomføring av kartleggingsbesøk i 
hjemmet.  

Barnevern, statlig og kommunalt 3 

PPT 3 

 
 

45 Styring og ledelse 
 

45.10 Rapportering på ulike nivå i organisasjonen 
 

Ulike former for rapportering fra en organisasjon. Sendes som regel som oppsamlede tabeller med jevne 
mellomrom.  
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Eks. befolkningsstatus helse, kreftinsidens, bruk av B-preparater, antibiotikabruk. 
 

HR, personal og andre administrative systemer 1 

Innbygger 3 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 4 

Skole/Barnehage   4 

 
 

50 Finansiering og økonomisk styring 
 

50.20 Krav om oppgjør mellom virksomheter 
 

Krav mellom virksomheter 
 

Eks. behandler kravmelding, oppgjør for ferdigbehandlede pasienter 
 

Forsikring 3 

NAV (kommune og stat) 3 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 4 

 
 

50.40 Grunnlag for krav 
 

Tilgjengeliggjøring av informasjon i EPJ som kan understøtte utregning av vederlagsberegning, 
fakturagrunnlag og vise hva som faktisk er betalt  

Eks. grunnlag for fakturering av utførte kommunale tjenester, grunnlag for regningskort hos fastlege eller 
på legevakt, refusjonshjemmel og refusjonskoder på resept  

NAV (kommune og stat) 1 

HR, personal og andre administrative systemer 1 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 2 

 
 

50.50 Utregning av lønn 
 

Grunnlag for å beregne lønn til helsepersonell 
 

Eks. grunnlag for utregning av lønn ut fra aktivitet 
 

HR, personal og andre administrative systemer 4 

 
 

60 Helseanalyse 
 

60.10 Melding til nasjonale helseregistre 
 

Innmelding av helseopplysninger til sentrale registre for videre analyse 
 

Eks. IPLOS, melding til fødselsregisteret, dødsårsaksregisteret 
 

Helseforvaltning (FHI, SLV, Helsedirektoratet) 1 

 
 

65 Informasjonssikkerhet og personvern 
 

65.10 Innbyggers samtykker, valg og fullmakter 
 

Informasjon om innbyggers samtykker og valg knyttet til personvern 
 

Eks. Innbyggers valg om skjerming av notater, sperring av journaler. 
 

Innbygger 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

Apotektjenester 2 

NAV (kommune og stat) 3 

Skole/Barnehage   3 

Forsvarets sanitet   3 
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Barnevern, statlig og kommunalt 3 

PPT 3 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 3 

 
 

70 Folkehelse og smittevern 
 

70.10 Melding om smitte 
 

Melding om smitte hos navngitt innbygger. Brukes til smitteoppsporing og kontroll av epidemier, samt 
epidemiologiske studier.  

Eks. melding av forekomst av Hepatitt A til MSIS og kommuneoverlege 
 

Helseforvaltning (FHI, SLV, Helsedirektoratet) 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 2 

Fylkesmannen/Fylkeslegen 3 

 
 

70.20 Koordinering av tiltak på gruppenivå 
 

Informasjon ved gjennomføring av gruppetiltak for å bedre folkehelsen 
 

Eks. informasjon om tiltak for å begrense utbredelsen av for eksempel kikhoste eller Norovirus i 
befolkningen  

Skole/Barnehage   4 

 
 

70.30 Varsel om epidemier og andre risikofaktorer 
 

Varsel til helsepersonell om epidemier og andre faktorer som truer folkehelsa 
 

Eks. varsel om influensa 
 

Helseforvaltning (FHI, SLV, Helsedirektoratet) 3 

Apotektjenester 4 

 
 

80 [Uspesifisert arbeidsprosess] 
 

80.10 Uspesifisert dialog 
 

Generell støtte for å ha dialog med eller om innbygger, og mellom helsepersonell og andre ansatte i 
offentlige tjenester. Bør kunne være både synkron og asynkron.  

Eks. dialogmeldinger mellom innbygger og fastlege, eller annet helsepersonell, virtuelt møte 
(videokonferanse) mellom NAV, fastlege, innbygger, og fagfellestøtte (videokonferanse) mellom 
helsepersonell i ulike virksomheter.  

Innbygger 1 

Spesialisthelsetjeneste ekskl. medisinsk service (lab og rad) og pasientreiser 1 

Apotektjenester 1 

NAV (kommune og stat) 2 

Skole/Barnehage   2 

Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, private og offentlige 2 

Barnevern, statlig og kommunalt 2 

PPT 2 

Velferdsteknologi og responssenter (som ikke benytter Løsningen) 2 

Tannhelsetjeneste, offentlig og privat 2 

Forsvarets sanitet   4 
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Vedlegg 5: Oppsummerte behov  

Tabellen oppsummerer behovene som er kartlagt gjennom arbeidet med behovsanalysen. Kryssene gjengir hvor behovene er identifisert samt 

en vurdering av hvilke behov som er relevante. Kryssene med parentes (x) angir indirekte behov. 

Tabell 26 Oppsummerte behov 
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1 Innbygger har behov for å oppleve en helhetlig og sammenhengende tjeneste, 

som er koordinert og faglig oppdatert slik at helsehjelp kan gis med god kvalitet 

til riktig tid. 

x x x x x x x x (x) (x) x x 

2 Det er behov for brukervennlige løsninger som gir innbygger mulighet for aktiv 

deltagelse i egen helse, med mulighet til å få innsyn i egne opplysninger, 

registrere ny informasjon, foreta samvalg og selvvalg, gi fullmakt og få støtte til 

ivaretakelse av rettigheter. 

x x x x x x x x (x) (x) x x 

3 Det er behov for brukervennlige journalløsninger som understøtter en mer 

effektiv tildeling og ytelse av helsehjelp ved å gi helsepersonell og 

saksbehandlere støtte til administrasjon, gjennomføring og dokumentasjon, 

samt å ta valg basert på beste praksis. 

x  x  x x x x x x (x)    

4 Det er behov for at data kan registreres kun én gang og innhentes automatisk 

der det er mulig. 
x x  x x x x x (x) (x) x x 

5 Det er behov for at nødvendig informasjon er tilgjengelig for helsepersonell ved 

helsehjelp, for å redusere unødvendig tidsbruk og sikre en helhetlig tjeneste, 

uavhengig av hvor i helsetjenesten informasjonen er registrert. 

 

Det er behov for at nødvendig informasjon er tilgjengelig, innad i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, mellom omsorgsnivåene og 

spesialisthelsetjenesten samt med andre kommunale tjenester og aktører. 

x x x x x x x x (x) (x) x x 
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6 Det er behov for at innbygger får tilgang til egne helseopplysninger uavhengig 

av hvor i helsetjenesten informasjonen er registrert.   
x x x x x x x x (x) (x) x (x) 

7 Det er behov for løsninger som mer effektivt sikrer ivaretagelse av krav til 

informasjonssikkerhet, dvs. at helseopplysninger er tilgjengelig ved helsehjelp, 

at helseopplysninger ikke endres utilsiktet, og at helseopplysninger ikke blir 

gjort kjent for uvedkommende.   

x x x x x x x x x x x x 

8 Det er behov for mer effektivt å ivareta personvernet ved å sikre innbyggers 

medvirkning og kontroll over egne helseopplysninger. 
x x x x x x x x x x x (x) 

9 Det er behov for å utnytte mulighetene den medisinske og teknologiske 

utviklingen gir for å bidra til økt trygghet, mestring og livskvalitet for innbygger 

og økt kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgstjenesten. 

x x  x x x x x x x x (x) 

10 Det er behov for at oppdaterte opplysninger er lett tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, ledelse og styring, helseanalyse, forskning, 

folkehelsearbeid og beredskap. 

x x x x (x) x x x x x x (x) 

11 Det er behov for bedre kapasitetsutnyttelse i helsetjenesten for å håndtere 

fremtidig etterspørsel etter tjenester som følge av demografiske utviklingstrekk, 

redusert økonomisk handlingsrom og økte forventninger hos innbyggerne. 

x x  x (x) x x  x x x x (x) 

12 Det er behov for løsninger som understøtter bruk av ny teknologi som støtter at 

helsehjelp i større grad kan gis i hjemmet og flere kan bo hjemme lenger. 
x x  x x x x x x (x) x (x) 

13 Det er behov for løsninger som raskt kan tilpasses endringer i 

rammebetingelser og struktur, eks. ansvarsoverføringer eller endret 

oppgaveløsning i helse- og omsorgstjenesten, samt endret organisering i eller 

sammenslåing av kommuner. 

x x  x (x) x x x x x x x 
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Vedlegg 6: Prosess og forankring 

Med utgangspunkt i dagens utfordringsbilde er det gjennomført en kartlegging av behovet for 

journalløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Behovene er utledet gjennom 

omfattende møtevirksomhet med ulike interessentgrupper, samt gjennomgang av tilgjengelig 

dokumentasjon og analyser av dagens situasjon og utfordringsbilde. Med bakgrunn i dette er 

syntesen av behovene satt sammen til prosjektutløsende behov, kapittel 2.  

Det er utført en omfattende interessentanalyse for tiltaket i forbindelse med behovsanalysen 

og alle identifiserte interessenter er listet i kapittel 12 vedlegg 3 Interessentanalyse. 

For arbeidet med vurdering av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste ble 

det i samarbeid med KS etablert fire kommunegrupper våren 2017 med utgangspunkt i 

Bergen, Bærum, Kristiansand og Tromsø. Disse kommunene har invitert et utvalg 

samarbeidskommuner til å delta i arbeidet. Tilsammen har 44 kommuner vært representert. 

Over 250 helsepersonell, teknisk personell, ledere fra den kommunale helse- og 

omsorgssektoren m.fl. har totalt sett vært involvert i det forberedende arbeidet i 2017 og i 

konseptvalgutredningen i 2018.  

Behovet for brukermedvirkning og en tydelig pasient- og brukerstemme har vært sentralt i 

arbeidet. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Kreftforeningen ivaretar denne 

rollen inn mot E-helse. Pasient- og brukerforeninger har vært aktivt med i arbeidet sammen 

med en rekke andre aktører fra fastlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV, 

Apotektjenesten, profesjonsforeninger m.fl. Innspill fra alle involverte er brukt til å beskrive de 

interessentgruppebaserte behovene og supplere den øvrige behovsanalysen. Se Tabell 28 

for oversikt over arbeids- og forankringsmøter som er gjennomført for å kartlegge 

interessentgruppebaserte behov. 

I tillegg til møtevirksomheten ble det gjennomført to eksterne innspillsrunder av 

behovsanalysen. Se Tabell 27. Mottatte innspill ble vurdert systematisk. 

Det vises til vedlegg J Organisering av arbeidet for oversikt over organisering av arbeidet og 

komplett møteoversikt. 

Gjennom 2017 og 2018 har prosjektet påbegynt et arbeid med funksjonell 

Løsningsbeskrivelse. Løsningsbeskrivelsen definerer det funksjonelle ambisjonsnivået for 

nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Dette arbeidet blir ikke beskrevet 

videre i dette dokumentet, men i møter med referansekommunene om innholdet i denne 

løsningsbeskrivelsen ble det avdekket behov som er innarbeidet som en del av 

behovsanalysen. 

Tabell 27 Involverte i ekstern innspillsrunde av behovsanalysen 

Dato Aktør 

14. – 28. mai 2018 Referansekommuner Kristiansand 

Referansekommuner Bergen 

Referansekommuner Bærum 

Referansekommuner Tromsø 

Kreftforeningen 

FFO 
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KS 

15. – 22. juni 2018 Prosjektstyret til "En innbygger – en journal" samt Oslo kommune 

Referansekommuner Kristiansand 

Referansekommuner Bergen 

Referansekommuner Bærum 

Referansekommuner Tromsø 

Kreftforeningen 

FFO 

 

Tabell 28 Oversikt over arbeids- og forankringsmøter som er gjennomført for å kartlegge 
interessentgruppebaserte behov 

Dato Aktør  

27.02.2017 KS og NEHS kommunerepresentanter 

01.03.2017 Møte med referansekommuner og KS 

29-30.03.2017 Referansekommuner Kristiansand, KS og brukerrepresentanter 

29.03.17 Kveldsmøte fastleger Kristiansand 

08.05.2017 KS/KNEHS 

10-11.05.2017 Referansekommuner Bergen og KS.  

10.05.17 Kveldsmøte fastleger 

15-16.05. 2017 Referansekommuner Bærum og KS.  

15.05.2017 Kveldsmøte fastleger 

19.05.2017 Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Den norske legeforening 

22-23.05. 2017 Referansekommuner Tromsø og KS 

24.05.2017 FFO og Kreftforeningen 

12.06.2017 NAV 

13.06.2017 Fastleger i referansekommuner Kristiansand 

07.09.2017 Referansekommuner Bergen og KS 

20.09.2017 Referansekommuner Kristiansand 

25.09.2017 Referansekommuner Tromsø 

28.09.2017 Referansekommuner Bærum 

12.10.2017 Klinisk IKT fagforum  

19.10.2017 FFO og Kreftforeningen 

24.10.2017 Arbeidsgruppe fastleger og helsesekretærer 

01.11.2017 NUFA 

03.11.2017 RHF og Nasjonal IKT 

03.11.2017 Referansekommuner Kristiansand, Bergen, Bærum, Tromsø og KS 

17.11.2017 Prosjektstyre 

21.11.2017 Koordinatorer referansekommuner Kristiansand, Bergen, Bærum, Tromsø og KS 

04.01.2018 Apotekforeningen 

23.01.2018 NAV 

31.01.2018 NUFA 

08.02.2018 Referansekommuner Tromsø 

12.02.2018 Spesialisthelsetjenesten, seksjon for samhandling OUS  
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27.02.2018 Koordinatorer referansekommuner Kristiansand, Bergen, Bærum, Tromsø, KS, 
Kreftforeningen og FFO 

05.03.2018 Arbeidsgruppe fastleger 

05.03.2018 Spesialisthelsetjenesten, medisinsk klinikk OUS 

06.03.2018 Referansekommuner Kristiansand og FFO 

08.03.2018 Referansekommuner Bærum og Kreftforeningen 

09.03.2018 Spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Østfold og OUS 

09.03.2018 Apotekforeningen 

13.03.2018 FFO og Kreftforeningen 

14.03.2018 NEHS 

22.03.2018 Referansekommuner Bergen 

06.04.2018 KS – Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern 

09.04.2018 Spesialisthelsetjenesten, sykehuset Østfold 

12.04.2018 Den norske legeforening 

12.04.2018 Referansekommune Kristiansand, Bergen, Bærum, Tromsø, KS, Kreftforeningen og FFO 

16.04.2018 Norsk sykepleierforbund 

16.04.2018 Fagforbundet 

17.04.2018 Offentlig tannhelse – nye Viken fylkeskommune 

20.04.2018 Apotekforeningen og apotekkjedene, FFO og Kreftforeningen 

08.05.2018 Referansekommune Kristiansand, Bergen, Bærum, Tromsø, KS, Kreftforeningen, FFO, 
Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Den norske legeforening 

09.05.2018 Tannhelse, nye Viken fylkeskommune 

15.05.2018 Norsk Pasientskadeerstatning 

15.05.2018 Digi Barnevern og Bufdir 

25.05.2018 Norsk fysioterapiforbund, Norsk manuellterapeutforbund, Privatpraktiserende 
fysioterapeuters forbund 

28.05.2018 Referansekommune Kristiansand, Bergen, Bærum, Tromsø, KS, Kreftforeningen og FFO 

29.05.2018 Digi Barnevern og Bufdir 

06.06.2018 Datatilsynet 

11.06.2018 Den norske legeforening 

11.06.2018 Arbeidsgruppe fastleger og helsesekretærer, FFO, Kreftforeningen og Den norske 
legeforening 

19.06.2018 Oslo kommune 
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