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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Dette vedlegget inneholder utfyllende beskrivelser av beregninger og vurderinger knyttet 

kostnader og nytte, som danner grunnlaget for den samfunnsøkonomiske analysen. 

Vedlegget må leses som et tillegg til hovedrapporten, og gjentar ikke informasjon som 

allerede er drøftet og gjort rede for i hovedrapporten. I henhold til kvalitetssikring av 

konseptvalg (KS1) skal en konseptvalgutredning (KVU) inkludere en alternativanalyse (1). 

Alternativanalysen skal være bearbeidet i en samfunnsøkonomisk analyse, i henhold til 

Finansdepartementets rundskriv R-109/14 (2).  

1.2 Vedleggets oppbygning 

Vedlegget består av tre deler: 

- Overordnede forutsetninger 

- Kostnadsanalyse 

- Samfunnsøkonomisk analyse 

I kapittelet om forutsetninger settes de beregningstekniske forutsetningene og 

avgrensningene for den samfunnsøkonomiske analysen. 

Kostnadsanalysen består av: 

1. Prosess og metode for kostnadsestimering 

2. Priser benyttet i kostnadsestimering 

3. Kostnadsestimering av hvert i hvert element i prosjektnedbrytningsstrutkur (PNS) 

4. Oppsummert presentasjon av investeringskostnader 

5. Oppsummert presentasjon av drift- og forvaltningskostnader 

Kapittelet om den samfunnsøkonomiske analysen inneholder følgende: 

1. Oversikt over identifiserte samfunnsøkonomiske virkninger 

2. Prissatte virkninger 

3. Ikke-prissatte virkninger 

 

Alle kost- og nyttevurderinger er gjort relativt til nullalternativet. Nullalternativet legger til 

grunn at sektorens økonomiske rammer ikke øker utover dagens nivå.  

Forutsetningene for nullalternativet er beskrevet i hovedrapportens avsnitt 6.1.1, og innholdet 

er beskrevet i 6.1.2. Nullalternativet er ikke beregnet som et selvstendig 

investeringsalternativ. I stedet er det gjort en vurdering av hvor mye kostnader i 

nullalternativet som kan unngås i de ulike konseptalternativene. Dette er beskrevet som en 

prissatt virkning i hovedrapportens avsnitt 6.3.3.4. Ytterligere detaljer på hvordan unngåtte 

kostnader i nullalternativet er beregnet er beskrevet i avsnitt 4.2.2, lenger ned i dette 

vedlegget.  
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2 Tabeller for fremtidig vekst i 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

Kapittelet gir en oversikt over de grunnleggende forutsetningene knyttet til fremtidig vekst i 

kommunale helse- og omsorgstjenester som benyttes i kost- og nytteestimatene. Veksten er 

inndelt i følgende ulike kommunale helse- og omsorgstjenester: 

• Fastlege/allmennlegetjenesten 

• Legevakt 

• Helsetjenester i hjemmet 

• Sykehjem langtidsopphold 

• Sykehjem korttidsopphold 

• Helsestasjon/skolehelsetjeneste 

• Tildelingskontor 

• Fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering 

 

Den estimerte veksten tar utgangspunkt i dagens forbruk av tjenestene i ulike 

alderskategorier og framskrevet med SSB sine befolkningsframskrivinger (MMMM)1. 

 

 

                                                

 

1 Med justeringer for utvikling i helsetjenester i hjemmet og langtidsopphold. Nærmere forklaring i 

Konseptvalgutredning kapittel 6.3.1.2 
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2.1 Vekst i de ulike tjenestene (aktivitet/årsverk/sysselsatte) 

Kapittel 6.3.1.2 i hovedrapporten beskriver hvordan aktivitet og antall sysselsatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er fremskrevet. 

Tabellen nedenfor viser tallene som ligger til grunn for grafen i figur 15 i hovedrapporten. 

 
  

Tabell 1 Vekst i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2017 - 2040 
 

 

Tjeneste 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Fastlege-

tjenesten  

100 % 101 % 102 % 103 % 104 % 105 % 106 % 107 % 108 % 109 % 110 % 112 % 113 % 114 % 115 % 116 % 116 % 117 % 118 % 119 % 120 % 120 % 121 % 122 % 

Legevakt-

tjenesten  

100 % 101 % 101 % 102 % 102 % 103 % 104 % 104 % 105 % 106 % 107 % 108 % 109 % 110 % 111 % 111 % 112 % 113 % 114 % 114 % 115 % 116 % 116 % 117 % 

Helse-

tjenester i 

hemmet 

100 % 101 % 102 % 104 % 106 % 107 % 109 % 112 % 115 % 118 % 122 % 125 % 129 % 132 % 135 % 138 % 141 % 145 % 149 % 152 % 156 % 160 % 163 % 166 % 

Sykehjem: 

Langtids-

opphold  

100 % 101 % 103 % 105 % 107 % 109 % 112 % 113 % 115 % 116 % 117 % 118 % 120 % 121 % 122 % 123 % 125 % 126 % 127 % 128 % 130 % 131 % 132 % 133 % 

Sykehjem: 

Korttids-

opphold  

100 % 101 % 103 % 104 % 106 % 108 % 110 % 113 % 116 % 119 % 123 % 127 % 130 % 134 % 137 % 140 % 144 % 147 % 151 % 155 % 159 % 163 % 166 % 169 % 

Helse-

stasjon 

100 % 100 % 99 % 100 % 101 % 102 % 104 % 105 % 107 % 108 % 109 % 110 % 111 % 112 % 112 % 113 % 113 % 113 % 113 % 113 % 113 % 113 % 113 % 113 % 

Tildelings-

kontor 

100 % 101 % 102 % 103 % 104 % 105 % 106 % 107 % 108 % 109 % 110 % 111 % 112 % 113 % 114 % 115 % 116 % 117 % 118 % 119 % 120 % 121 % 122 % 124 % 

Fysioterapi-, 

ergoterapi- 

og 

rehabiliterin

gstjenesten 

100 

% 

102 % 103 % 105 % 106 % 108 % 110 % 111 % 113 % 115 % 116 % 118 % 120 % 122 % 124 % 126 % 128 % 129 % 131 % 133 % 136 % 138 % 140 % 142 % 

Vekstkurve 

(vektet mht 

sysselsatte)  

100 % 101 % 102 % 104 % 106 % 107 % 110 % 112 % 114 % 116 % 119 % 122 % 124 % 127 % 129 % 132 % 134 % 137 % 139 % 142 % 145 % 148 % 150 % 152 % 
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2.2 Aktivitet (2017) 

Aktiviteten i de ulike tjenestene tar utgangspunkt i aktivitetstall for de ulike kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2017, korrigert for Helse 

Midt-Norge. Veksten tar utgangspunkt i veksten for de ulike tjenestene beskrevet i 0. Tall for aktivitet blir benyttet i estimering av de prissatte 

virkningene i 4.2.3 og 4.2.4. 

Tabell 2 Aktivitet i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2017 – 2040 del 1 

Tjeneste Type tall   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Fastlegetjenesten Konsultasjoner 11 976 951 12 093 665 12 211 148 12 333 371 12 455 449 12 577 047 12 704 009 12 833 943 12 966 810 13 099 507 13 233 273 13 360 416 

Legevakttjenesten Konsultasjoner 1 179 666 1 186 172 1 192 193 1 198 873 1 205 880 1 213 113 1 221 409 1 230 884 1 241 176 1 251 806 1 262 831 1 273 517 

Helsetjenester i 

hjemmet 

Brukere 

(KOSTRA) 

204 850 207 190 209 912 212 943 216 281 219 388 223 469 228 439 234 598 241 155 249 080 256 435 

Sykehjem: 

Langtidsopphold  

Brukere 

(KOSTRA) 

27 742 28 077 28 538 29 051 29 689 30 256 31 063 31 476 31 820 32 164 32 508 32 852 

Sykehjem: 

Korttidsopphold 

Brukere 

(KOSTRA) 

7 915 8 009 8 122 8 251 8 397 8 531 8 713 8 916 9 162 9 425 9 743 10 039 

Helsestasjon Konsultasjoner 948 766 948 766 948 766 961 292 971 775 986 595 1 000 176 1 012 133 1 023 821 1 034 806 1 043 464 1 052 490 

 

Tabell 3 Aktivitet i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2017 – 2040 del 2 

Tjeneste Type tall   2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Fastlegetjenesten Konsultasjoner 13 484 195 13 604 454 13 721 760 13 835 775 13 945 865 14 050 015 14 148 497 14 245 415 14 338 973 14 429 559 14 522 329 14 615 010 

Legevakttjenesten Konsultasjoner 1 283 950 1 293 935 1 303 592 1 313 051 1 322 463 1 331 339 1 339 872 1 348 231 1 356 446 1 364 162 1 371 602 1 378 748 

Helsetjenester i 

hjemmet 

Brukere 

(KOSTRA) 

263 492 270 285 276 887 282 848 289 746 296 824 304 285 311 846 320 041 327 099 333 763 339 943 

Sykehjem: 

Langtidsopphold 

Brukere 

(KOSTRA) 

33 196 33 540 33 884 34 228 34 572 34 916 35 260 35 604 35 948 36 292 36 636 36 980 

Sykehjem: 

Korttidsopphold 

Brukere 

(KOSTRA) 

10 323 10 596 10 863 11 106 11 386 11 673 11 974 12 280 12 610 12 894 13 163 13 413 

Helsestasjon Konsultasjoner 1 061 734 1 065 099 1 068 532 1 067 528 1 067 159 1 067 528 1 068 264 1 069 118 1 069 855 1 070 374 1 070 341 1 069 571 
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2.2.1 Årsverk (2017) 

Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i årsverk i de ulike kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2017, korrigert for Helse Midt-

Norge. Veksten tar utgangspunkt i veksten for de ulike tjenestene beskrevet i kapittel 2.1. Antall årsverk blir benyttet for estimering av redusert 

tidsbruk i kapittel 4.2.5. 

For legevakt er det ikke funnet egen statistikk, så antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i antall konsultasjoner og antatt konsultasjoner 

per vakt.  

Tabell 4 Årsverk i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2017 – 2040 del 1 

Tjeneste   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Fastlegetjenesten Antall fastleger 3 994 3 923 3 961 4 000 4 040 4 079 4 121 4 163 4 206 4 249 4 292 4 334 

Fastlegetjenesten Andre ansatte 3 195 3 138 3 169 3 200 3 232 3 264 3 297 3 330 3 365 3 399 3 434 3 467 

Legevakttjenesten   485 488 490 493 496 499 502 506 510 515 519 524 

Helsetjenester i 

hjemmet 

Årsverk 50 774 51 354 52 029 52 780 53 608 54 378 55 389 56 621 58 148 59 773 61 737 63 560 

Sykehjem: 

Langtidsopphold 

Årsverk 31 275 31 653 32 172 32 750 33 470 34 109 35 018 35 485 35 872 36 260 36 648 37 036 

Sykehjem: 

Korttidsopphold 

Årsverk 13 404 13 564 13 755 13 972 14 220 14 447 14 755 15 099 15 516 15 962 16 500 17 001 

Helsestasjon Årsverk 3 542 3 570 3 598 3 626 3 654 3 681 3 707 3 734 3 761 3 789 3 816 3 844 

Tildelingskontor Årsverk 2 236 2 257 2 278 2 299 2 320 2 342 2 363 2 385 2 407 2 430 2 452 2 475 

Fysioterapi-, 

ergoterapi- og 

rehabiliteringstjen

esten 

Årsverk 3 999 4 060 4 122 4 185 4 250 4 315 4 381 4 448 4 516 4 585 4 655 4 726 

 Sum   106 669 107 690 109 173 110 823 112 719 114 456 116 789 118 938 121 378 123 947 126 947 129 765 

 

Tabell fortsetter på neste side. 
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Tabell 5 Årsverk i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2017 – 2040 del 2 

Tjeneste 
 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Fastlegetjenesten 
Antall 

fastleger 
4 374 4 413 4 451 4 488 4 523 4 557 4 589 4 621 4 651 4 680 4 710 4 741 

Fastlegetjenesten 
Andre 

ansatte 
3 499 3 530 3 561 3 590 3 619 3 646 3 671 3 697 3 721 3 744 3 768 3 792 

Legevakttjenesten 
 

528 532 536 540 544 547 551 554 558 561 564 567 

Helsetjenester i 

hjemmet 
Årsverk 65 310 66 993 68 629 70 107 71 817 73 571 75 421 77 294 79 326 81 075 82 727 84 259 

Sykehjem: 

Langtidsopphold 
Årsverk 37 424 37 811 38 199 38 587 38 975 39 363 39 750 40 138 40 526 40 914 41 302 41 689 

Sykehjem: 

Korttidsopphold 
Årsverk 17 481 17 945 18 396 18 809 19 282 19 769 20 279 20 797 21 355 21 837 22 292 22 714 

Helsestasjon Årsverk 3 872 3 900 3 928 3 937 3 946 3 955 3 965 3 974 3 983 3 992 4 001 4 010 

Tildelingskontor Årsverk 2 498 2 521 2 544 2 568 2 592 2 616 2 640 2 664 2 689 2 714 2 739 2 764 

Fysioterapi-, 

ergoterapi- og 

rehabiliteringstjen

esten 

Årsverk 4 799 4 872 4 947 5 023 5 099 5 178 5 257 5 337 5 419 5 502 5 586 5 672 

Sum 
 

132 487 135 124 137 700 140 058 142 706 145 408 148 226 151 075 154 119 156 803 159 364 161 773 
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2.2.2 Sysselsatte (2017) 

Antall sysselsatte tar utgangspunkt i antall sysselsatte i de ulike tjenestene i 2017Veksten i tjenestene er beregnet med bakgrunn i 

vekstkurvene i de ulike tjenestene i perioden 2017 – 2040. Tallene blir benyttet som et estimat for antallet sysselsatte med behov for opplæring 

i de løsningene i de ulike konseptene. I tillegg til de sysselsatte beskrevet her er det inkludert et tillegg på 10 prosent for å inkludere andre 

tjenester med sysselsatte som har behov for opplæring (tildelingskontor, fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering etc.). 

 

Tabell 6 Sysselsatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2017 - 2040  del 1 

Tjeneste 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Fastlegetjenesten 3 994  3 923  3 961  4 000  4 040  4 079  4 121  4 163  4 206  4 249  4 292  4 334  

Fastlegetjenesten 3 994  3 923  3 961  4 000  4 040  4 079  4 121  4 163  4 206  4 249  4 292  4 334  

Legevakttjenesten Antatt inkludert i tall for fastleger  

Helsetjenester i 

hjemmet 

69 640  70 435  71 361  72 391  73 526  74 582  75 970  77 659  79 753  81 982  84 676  87 177  

Sykehjem: 

Langtidsopphold 

43 693  44 221  44 946  45 754  46 759  47 652  48 923  49 574  50 116  50 657  51 199  51 741  

Sykehjem: 

Korttidsopphold 

18 725  18 950  19 217  19 520  19 866  20 183  20 613  21 094  21 677  22 300  23 051  23 752  

Helsestasjon 4 427  4 462  4 497  4 532  4 568  4 601  4 634  4 668  4 702  4 736  4 770  4 805  

Sum 144 473  145 914  147 942  150 199  152 799  155 177  158 381  161 321  164 659  168 173  172 282  176 141  
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Tabell 7 Sysselsatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2017 – 2040 del 2 

Tjeneste 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Fastlegetjenesten 4 374 4 413 4 451 4 488 4 523 4 557 4 589 4 621 4 651 4 680 4 710 4 741 

Fastlegetjenesten 4 374 4 413 4 451 4 488 4 523 4 557 4 589 4 621 4 651 4 680 4 710 4 741 

Legevakttjenesten  Antatt inkludert i tall for fastleger  

Helsetjenester i 

hjemmet 

89 576 91 885 94 129 96 156 98 501 100 907 103 444 106 014 108 800 111 199 113 465 115 566 

Sykehjem: 

Langtidsopphold 

52 283 52 825 53 366 53 908 54 450 54 992 55 534 56 075 56 617 57 159 57 701 58 243 

Sykehjem: 

Korttidsopphold 

24 423 25 070 25 700 26 277 26 939 27 618 28 331 29 054 29 834 30 507 31 143 31 733 

Helsestasjon 4 840 4 875 4 910 4 922 4 933 4 944 4 956 4 967 4 979 4 990 5 001 5 013 

Sum 179 869 183 480 187 008 190 239 193 869 197 575 201 442 205 352 209 531 213 216 216 731 220 036 
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2.3 Beregningstekniske forutsetninger 

2.3.1 Andre forutsetninger 

I tillegg til de beregningstekniske forutsetningene beskrevet i KVUen er følgende 

forutsetninger benyttet i beregningene: 

Tabell 8 Andre forutsetninger 

Arbeidsgiveravgift 14 % Andel Skatteetaten (2018) 

Timer i et fullt 

årsverk 

1 650 Timer Oppgitt av Direktoratet for E-helse. 

Årsverkskostnad delt på antall timer i et 

årsverk gir timekostnad. 

Folketall i Norge 5 295 619 Innbyggere SSB (2018) 

Antall arbeidsdager 230  dager Skatteetaten (2017) 

Andel Helse Midt- 

Norge 

14 % Andel SSB (2018) 

 

2.3.2 Årsverkskostnader 

I tråd med Finansdepartementets rundskriv R-109/14 avsnitt 6.1.1 er årsverkskostnad 

beregnet som brutto reallønn – lønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. 

Brutto reallønn benyttes fordi det offentlige i liten grad konkurrerer med privat virksomhet 

innenfor helse- og omsorgssektoren. 

Årsverkskostnadene er estimert med utgangspunkt i årsverkskostnader i 2016, indeksjustert 

til 2018-kr. Årsverkskostnad inkluderer arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader. 

Påslaget fra lønnsutgift til årsverkskostnad er omkring 25 prosent innenfor helsesektoren. 

Årsverkskostnader er realprisjustert frem i tid med 0,8 prosent, som er anslaget på vekst i 

BNP i perspektivmeldingen fra 2017 (3). Dette er i tråd med rundskrivet fra rundskriv R-

109/14 avsnitt 6.1.4. 

Tabell 9 viser oversikt over årsverkskostnader for 2016. Tallene er inklusive 

arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. 

Tabell 9 Årsverkskostnader 

Yrke  Årsverkskostnad 

(2018 kr) 

Kilde / Kommentar 

Lege (Kommune) 924 919 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, 

etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Sykepleier (Kommune) 629 043 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 
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Tabell 9 Årsverkskostnader 

Yrke  Årsverkskostnad 

(2018 kr) 

Kilde / Kommentar 

Annet helsepersonell 

(kommune) 

528 516 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Helsesekretær (kommune) 508 653 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Leder (kommune) 759 090 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Saksbehandler (kommune) 593 927 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

IKT-ansatt (kommune) 577 430 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Kommunalt ansatt 645 274 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Lege 

(spesialisthelsetjenesten) 

1 112 573 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Sykepleier 

(spesialisthelsetjenesten) 

655 534 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Annet helsepersonell 

(spesialisthelsetjenesten) 

640 028 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

IKT-ansatt 

(spesialisthelsetjenesten 

946 500 SSB Tabell: 11418: Lønn for ansatte, etter 

yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 

Direktoratsansatt 1 122 028 Direktoratet for e-helse 

Eksterne konsulenter2 2 145 000 Direktoratet for e-helse 

Sektorressurser 800 000 Vektet gjennomsnitt (avrundet) 

2.3.3 Andre kostnader 

I tillegg til årsverkskostnad er det lagt til en administrasjonskostnad på 10 prosent til hvert 

årsverk som er beregnet i kostnadsestimeringen. Det er forutsatt en leiekostnad på 74 000 

kr/årsverk for årsverk i det sentrale prosjektet.  

                                                

 

2 Eksterne konsulenter har en gjennomsnittlig pris på 1300kr/t eks mva. Konsulentpris er ikke 

realprisjustert. 
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3 Kostnadsanalyse 

3.1 Prosess og metode for kostnadsestimering 

Kostnadsestimeringen har vært krevende i den forstand at det ikke finnes 

referanseprosjekter som har det samme funksjonelle omfanget og omfang knyttet til 

virksomheter og geografi. I tillegg er kontrakter og leverandørmarkedets priser 

forretningssensitiv informasjon og ikke åpent tilgjengelig. Referanseprosjekter vi har snakket 

med har også restriksjoner på hvor mye informasjon om kostnader de kan dele. Samarbeidet 

med referanseprosjektene har likevel vært svært nyttig for å få bedre innsikt i omfanget på 

arbeidet som må gjøres, og hvilke vurderinger og erfaringer de har knyttet til kostnader og 

nytte. 

3.1.1 Møter med referanseprosjekter 

Nedenfor følger en oversikt over hvilke møter vi har gjennomført med referanseprosjekter i 

Norge og utlandet. Disse møtene bygger på det arbeidet og de møtene som ble gjennomført 

i forbindelse med utredningen av "Én innbygger – én journal" fra 2015, herunder møter med 

en rekke leverandører. 

Dato Referanseprosjekt 

25.10.2016 Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF (Norge) 

26.10.2016 Bærum kommune (Norge) 

14.12.2016 Apotti OY (Finland) 

12.9.2017 Helse Sør-Øst RHF (Norge) 

26.9.2017 Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF (Norge) 

Mars/april 2018 Innsamling av kost/nytte-estimater fra andre e-helseprosjekter 

15.5.2018 Apotti OY (Finland) 

23.5.2018 Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden (Danmark) 

Helseplattformen i Midt-Norge gjennomfører en anskaffelse av nytt journalsystem for 

spesialisthelsetjenesten, der kommunene i Midt-Norge har opsjon på å anskaffe det samme 

systemet.  

Bærum kommune har nylig gjennomført en anskaffelse og innføring av et nytt EPJ/PAS-

system for kommunale institusjoner og hjemmebaserte tjenester. 

Programmet Apotti i Finland er i ferd med å innføre et nytt journalsystem til 

spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste, samt sosialtjenester i 

storbyregionen Helsinki. 

Tabell 10 Møter med referanseprosjekt 
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Helse Sør-Øst jobber videre med sin eksisterende strategi for konsolidering og oppgradering 

av deres journalsystem og skiftet journalløsningen ved Oslo Universitetssykehus i 2015. 

Programmet Sundhedsplatformen i Københavnregionen i Danmark har innført ny 

journalløsning for spesialisthelsetjenesten. 

Kost/nytte-estimater fra andre e-helseprosjekter har særlig vært nyttig i arbeidet med å 

estimere nasjonale samhandlingsløsninger. 

3.1.2 Prosess for kostnadsestimering 

Kostnadsestimeringen er gjort med utgangspunkt i de detaljerte konseptbeskrivelsene (ref 

Vedlegg C Detaljerte konseptbeskrivelser). Prosjektet har trukket på kompetanse fra ulike 

miljøer internt og eksternt. Følgende figur gir en oversikt over prosessen. 

 

Innsamling av referansedata 

Første fase i kostnadsestimeringen handlet primært om å hente inn erfaringsdata, kartlegge 

hva som var riktige satser å bruke på årsverkskostnader og leiekostnader, og opprettholde 

kontakten og erfaringsutvekslingen med referanseprosjekter.  

En rekke artikler om kostnadsestimering av store IT-prosjekter, EHR-implementeringer og 

potensielle fallgruver har også blitt gjennomgått og er med å danne grunnlag for 

kostnadsestimeringen (4) (5) (6) (7) (8) (9). 

Utarbeide kostnadsmodell 

Med utgangspunkt i erfaringer fra andre kostnadsestimeringsprosesser, informasjonen som 

har blitt samlet inn og standard prosjektmetodikk, ble kostnadsmodellen laget med 

utgangspunkt i en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) for konseptene. PNS-en er gjengitt 

nedenfor i avsnitt 3.2. Fordi tiltaket ikke legger opp til egenutvikling av journalløsninger, har 

det ikke vært naturlig å bruke tradisjonelle modeller for kostnadsestimering av IKT. Dette er 

modeller der man for eksempel ser på forventet antall skjermbilder eller brukerhistorier og 

vurderer kompleksiteten av disse. Deretter utarbeides det komplette kostnadsestimatet med 

utgangspunkt i erfaringsbaserte påslag til ren utviklingskostnad. 

Kostnadsmodellen tar høyde for at det skal utarbeides et komplett og helhetlig 

kostnadsestimat som skal kunne presenteres med og uten merverdiavgift, og som omfatter: 

• Kostnader til bemanning av prosjektorganisasjonen på kundesiden, både 

arbeidskraftkostnader for ansatte i statlige og kommunale virksomheter og innleie av 

Innsamling av 
referanse-data

•Priser

•Arbeidskraft-
kostnader

•Antall årsverk

•Erfaringer

Utarbeide 
kostnads-

modell

Arbeids-møter 
for å 

kostnads-
estimere de 

ulike konsept-
alternativene

Kvalitets-
sikring av 
kostnads-

estimatene

Usikkerhet-
sanalyse

Figur 1 Prosess for kostnadsestimering 
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konsulenter. Estimatet inkluderer også plasskostnader, utgifter til kontorutstyr, reiser 

og overnatting. 

• Teknisk og helsefaglig standardisering, nødvendig for å kunne bruke en løsning på 

tvers virksomheter 

• Kostnader til kjøp og tilpasning av journalløsninger (programvare og tjenester) 

• Kostnader til integrasjon av journalløsninger mot andre nasjonale løsninger 

• Utvikling av nye nasjonale samhandlingsløsninger 

• Sentral infrastruktur (maskinvare og datasenter) nødvendig for at løsningen kan kjøre 

• Kostnader til etablering, innføring og forvaltning av en nasjonal løsning for identitets- 

og tilgangskontroll til løsningene 

• Kostnader til migrering og konvertering av data 

• Kostnader til innføring av løsningen og opplæring av ansatte. Opplæringskostnadene 

inkluderer kostnader til kursutvikling, instruktører og tiden (i form av lønnskostnader) 

som de ansatte må bruke på å gjennomføre opplæring. 

• Drift- og forvaltning av løsningene og helsefaglig standardisering frem til 2040. 

Arbeidsmøter for kostnadsestimering 

I mai-juni 2018 ble det gjennomført flere fulldags arbeidsmøter for å utarbeide 

kostnadsestimater for de ulike konseptene. Kjerneteamet for kostnadsestimeringen bestod 

av fire arkitekter fra prosjektet, én økonom med bakgrunn fra flere store IT-prosjekter og en 

analytiker. I tillegg ble nøkkelressurser fra andre deler av Direktoratet for e-helse involvert 

etter behov. 

Kvalitetssikring av kostnadsestimatene 

I kvalitetssikringen av kostnadsestimatene ble andre personer i prosjektet involvert og fikk 

presentert de vurderingene og estimatene som kjerneteamet hadde utarbeidet. Det ble gjort 

helhetlige vurderinger av kostnadsestimatene for de ulike konseptene opp mot hverandre, og 

gjort en ekstra kvalitetssikring av at estimatene virket rimelige med tanke på tiltakets omfang 

og kompleksitet. 

Usikkerhetsanalyse 

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført av et team fra Atkins. Prosessen og resultatene fra 

usikkerhetsanalysen er nærmere beskrevet i vedlegg E – usikkerhetsanalyse. 

3.1.3 Typer av kostnadsestimat i konseptvalgutredningen 

Konseptvalgutredningen presenterer flere ulike versjoner av kostnadsestimater. 

1) Investeringskostnad inkludert merverdiavgift og arbeidsgiveravgift som input til 

usikkerhetsanalysen for beregning av P50 og P85. Dette er i henhold til 

rammeavtalen mellom Finansdepartementet og ekstern kvalitetssikrer for å gjøre 

rede for hva alternativene vil medføre av forventede budsjettbelastninger. Dette 

presenteres i kapittel 6.2. Investeringskostnader og usikkerhetsanalyse i 

hovedrapporten. 

2) Forventet neddiskontert investeringskostnad uten merverdiavgift og arbeidsgiveravgift 

som input til den samfunnsøkonomiske analysen, i henhold til rundskriv R-109/14 fra 

Finansdepartementet. Dette presenteres i kapittel 6.3.3.1 Investeringskostnader i 

hovedrapporten, under prissatte virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen. 
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Detaljer om hvordan dette beregningsmessig er gjort finnes i avsnitt 3.4 i dette 

dokumentet. 

3) Forventet neddiskontert drift- og forvaltningskostnad uten merverdiavgift og 

arbeidsgiveravgift som input til den samfunnsøkonomiske analysen, i henhold til 

rundskriv R-109/14 fra Finansdepartementet. Dette presenteres i kapittel 6.3.3.2 

Kostnader til drift og forvaltning i hovedrapporten, under prissatte virkninger i den 

samfunnsøkonomiske analysen. Detaljer om hvordan dette beregningsmessig er gjort 

finnes i avsnitt 3.5 i dette dokumentet. 

3.2 Kostnadsestimering 

I kostnadsestimeringen er det laget en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) identisk på tvers 

av konsept 1, 4 og 7. Elementer som ikke er relevante for det enkelte konseptet vil være satt 

til verdien null. Konsept 1 har færre PNS-element enn konsept 4 og 7. 

Hvert PNS-element blir beskrevet på følgende måte: 

- Beskrivelse av innholdet i kostnadselementet 

- Investeringskostnad per konsept 

- Drift- og forvaltningskostnad per konsept på de elementene der det påløper en drift- 
og forvaltningskostnad etter investering
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  Figur 2 Generisk PNS for alle konsept 
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Tabell 11 Tabell for PNS 

PNS_ID1 PNS_Navn1 PNS_ID2 PNS_Navn2 

1000 Nasjonale programaktiviteter og administrasjon 1100 Gjennomføring av nasjonal anskaffelse 

1000 Nasjonale programaktiviteter og administrasjon 1200 Leverandørstyring 

1000 Nasjonale programaktiviteter og administrasjon 1300 Sentral prosjektorganisasjon 

2000 Nasjonal fagutvikling og standardisering 2100 Helsefaglig standardisering 

2000 Nasjonal fagutvikling og standardisering 2200 Harmonisering av administrative data 

2000 Nasjonal fagutvikling og standardisering 2300 Terminologi og kodeverk 

2000 Nasjonal fagutvikling og standardisering 2400 Teknisk standardisering 

3000 Nasjonale samhandlingsløsninger 3100 Grunninvesteringer i nasjonal grunnmur (faste kostnader) og sentral infrastruktur 

3000 Nasjonale samhandlingsløsninger 3200 Investering i samhandlingsfunksjonalitet (variabel) 

3000 Nasjonale samhandlingsløsninger 3300 Samhandling med andre kommunale tjenester 

3000 Nasjonale samhandlingsløsninger 3400 Innbyggerportal 

4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 4100 Investering i journalløsning i kommune 

4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 4200 Investering i journalløsning for fastlege og andre som er selvstendig 

næringsdrivende 

4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 4300 Nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 

4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 4400 Integrasjoner 

4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 4500 Sentral infrastruktur 

4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 4600 Identitets- og tilgangsstyring 

4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 4700 Grensesnitt for integrasjon med kommunale administrative systemer 

5000 Etablering og innføring av samhandling spesialisthelsetjenesten 5100 Grunninvestering i felles grensesnitt (faste kostnader) 

5000 Etablering og innføring av samhandling spesialisthelsetjenesten 5200 Investering i felles samhandlingsfunksjonalitet (variabel) 

5000 Etablering og innføring av samhandling spesialisthelsetjenesten 5300 Opplæring Spesialist 

6000 Innføring kommune og fastlege 6100 Prosjektledelse Kommune 

6000 Innføring kommune og fastlege 6200 Lokal infrastruktur 

6000 Innføring kommune og fastlege 6300 Elektronisk ID 

6000 Innføring kommune og fastlege 6400 Konvertering 

6000 Innføring kommune og fastlege 6500 Opplæring Kommune 
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3.2.1 PNS-struktur Konsept 1 

 

  Figur 3 PNS for konsept 1 (Skyggelagte elementer er ikke relevante for konseptet) 
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3.2.2 PNS-struktur Konsept 4 

 

  Figur 4 PNS for konsept 4 (Skyggelagte elementer er ikke relevante for konseptet) 
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3.2.3 PNS-struktur Konsept 7 

 

 Figur 5 PNS for konsept 7 (Skyggelagte elementer er ikke relevante for konseptet) 
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3.2.4 1000 Nasjonale programaktiviteter og administrasjon 

Nasjonale programaktiviteter og administrasjon inneholder kostnader til det nasjonale 

anskaffelsesprosjektet, leverandørstyring og den sentrale prosjektorganisasjonen. Nasjonale 

programaktiviteter og administrasjon er ikke relevant for konsept 1. 

3.2.4.1 1100 Gjennomføring av nasjonal anskaffelse 

Dette er det nasjonale anskaffelsesprosjektet som gjennomfører anskaffelsen og 

dialogprosessen med markedet. Kostnadselementet inkluderer årsverk til ledelse og 

administrasjon, forankring og godkjenning av konkurransegrunnlag, samt utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurransen som inkluderer dialog, spørsmål, 

evaluering og tildeling av kontrakt. I tillegg til årsverk er det lagt til plasskostnader og 

administrative kostnader, og en årlig kvalitetssikringskostnad på 5 000 000 2018-kroner 

(ekskl. mva). Tidsperioden er 2021 – 2022. 

Det er antatt identisk kostnad for konsept 4 og 7.  

Årsverk 

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av det enkelte 

kostnadselementet. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er benyttet. Se 

tabell i 2.3.2. 

Tabell 12 Gjennomføring av nasjonal anskaffelse. Årsverk og lønnsgruppe 

Aktivitet Lønnsgruppe 2021 2022 

Ledelse og administrasjon     

Programdirektør Direktoratsansatte 1,00 0,50 

Prosjektleder Eksterne konsulenter 1,00 0,50 

PMO Eksterne konsulenter 2,00 1,00 

Kommunikasjon med interessenter Direktoratsansatte 1,50 0,75 

Mobilisering av ressurser til gjennomføring Direktoratsansatte 2,00 1,00 

Kost/nytte/gevinstrealisering/evalueringsmodeller Eksterne konsulenter 1,00 0,50 

Kost/nytte/gevinstrealisering/evalueringsmodeller Direktoratsansatte 2,00 1,00 

Forankring og godkjenning av konkurransegrunnlag     

Forankring i kommunal helse- og omsorgstjeneste Direktoratsansatte 1,00 1,00 

Forankring hos relevante statlige myndigheter Direktoratsansatte 1,00 1,00 

Forankring hos spesialisthelsetjenesten Direktoratsansatte 1,00 1,00 

Sektorressurser Sykepleier 

(kommune) 

10,00 5,00 

Prosesstøtte Eksterne konsulenter 2,00 2,00 

Utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre konkurranse     

Helsefaglig team Direktoratsansatte 6,00 3,00 

Funksjonelt team Direktoratsansatte 3,00 1,50 

Teknisk team Direktoratsansatte 4,00 2,00 

Teknisk team Eksterne konsulenter 2,00 1,00 

Prosesstøtte Eksterne konsulenter 1,00 0,50 

Juridisk bistand Direktoratsansatte 2,00 1,00 

Juridisk bistand Eksterne konsulenter 0,50 0,50 

Innkjøpsfaglig bistand Direktoratsansatte 1,00 0,50 

Innkjøpsfaglig bistand Eksterne konsulenter 1,00 0,50 
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Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 
Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 13 Gjennomføring av nasjonal anskaffelse. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 
Kostnadselement Totalkostnad 2021 2022 

Ledelse og administrasjon (årsverkskostnader) 26 713 259 17 786 576 8 926 682 

Forankring og godkjenning av 

konkurransegrunnlag (årsverkskostnader) 

28 005 089 15 772 911 12 232 178 

Dialog/spørsmål/svar/evaluere tilbud og tildele 

(årsverkskostnader) 

47 424 213 31 168 091 16 256 122 

Andre kostnader: Leiekostnad lokaler. 5 309 500 3 404 000 1 905 500 

Andre kostnader: ADK (10% av årsverkskostnad) 10 678 540 6 766 974 3 911 566 

Andre kostnader: Ekstern kvalitetssikring 12 500 000 6 250 000 6 250 000 

SUM 130 630 601 81 148 552 49 482 049 

3.2.4.2 1200 Leverandørstyring 

Elementet inkluderer kostnader til en nasjonal leverandørstyring og inkluderer årsverk til 

kontraktshåndtering og oppfølging av leverandører. Leverandørstyring er relevant for både 

investeringsperioden og drift- og forvaltningsperioden for konsept 4 og 7. Leverandørstyring 

er ikke relevant for konsept 1. 

Kostnaden er høyere i konsept 4 fordi konseptet legger opp til en rammeavtale med flere 

leverandører som skal følges opp, sammenliknet med konsept 7, der det legges opp til én 

leverandør. 

Årsverk 

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er benyttet. Se 

tabell i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 14 Leverandørstyring. Årsverk og lønnsgruppe 

Aktivitet Lønnsgruppe Konsept 4 

2023 - 2040 

Konsept 7 

2023 - 2040 

Kontraktshåndtering Direktoratsansatte 3,00 2,00 

Kontraktshåndtering Eksterne konsulenter 2,00 1,00 

 

Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 15 Leverandørstyring. Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift). 

2018-kr. 

Kostnadselement Konsept 4 

2023 - 2026 

Konsept 7 

2023 - 2029 

Ledelse og administrasjon (årsverk) 35 909 091 35 791 785  

Andre kostnader: leiekostnader 1 480 000 1 554 000  

Andre kostnader: ADK (10%) 3 630 370 3 683 271  

SUM 41 019 461 41 029 056 
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Drift – og forvaltningskostnad (eks. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 16 Leverandørstyring. Drifts – og forvaltningskostnad (eks. mva og 

arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 

Kostnadselement Konsept 4 

2027 - 2040 

Konsept 7 

2030 - 2040 

Ledelse og administrasjon (årsverk) 100 824 137 46 168 980 

Andre kostnader: leiekostnader 5 180 000 2 442 000 

Andre kostnader: ADK (10%) 11 594 776 4 616 898 

SUM 116 086 550 53 227 878 

3.2.4.3 1300 Sentral prosjektorganisasjon 

Den sentrale prosjektorganisasjonen inkluderer programorganisasjonen i 

gjennomføringsfasen og innførings og utrullingsløpet for de(n) nasjonale løsningen(e) i 

konsept 4 og 7. I tillegg er det inkludert innførings- og utrullingsressurser samt et 

kommunikasjonsteam og kostnader til utvikling av kurs og opplæringsmateriell for opplæring 

av helsepersonell i kommunene. Kostnadselementet er ikke relevant for konsept 1. 

I estimatene er det estimert en full programorganisasjon i hele gjennomførings- og 

utrullingsfasen i prosjektet som en investeringskostnad. I praksis kan det vise seg mer 

hensiktsmessig at løsningene overføres til en forvaltningsorganisasjon når løsningen er 

vellykket rullet ut til de første kommunene. Dette vil i så fall bety at deler av denne kostnaden 

kunne vært sett på som forvaltningskostnad i stedet for investeringskostnad. 

Årsverk (Konsept 4 og 7) 

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er benyttet. Se 

tabell i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 17 Sentral prosjektorganisasjon. Årsverk og lønnsgruppe. 
Rolle / Beskrivelse  Lønnsgruppe 2022 2023 2024 2025- 

2030 

Programdirektør Direktoratsansatte 0,50 1,00 1,00 1,00 

Planressurser, analyse, annen støtte 

PMO 

Eksterne konsulenter 1,50 3,00 3,00 3,00 

Planressurser, analyse, annen støtte 

PMO 

Annet helsepersonell 

(kommune) 

2,00 4,00 4,00 4,00 

Planressurser, analyse, annen støtte 

PMO 

Direktoratsansatte 1,50 3,00 3,00 3,00 

Gevinstrealisering Eksterne konsulenter 0,50 1,00 1,00 1,00 

Gevinstrealisering Direktoratsansatte 0,50 1,00 1,00 1,00 

Finansiering Direktoratsansatte 0,50 1,00 1,00 1,00 

Finansiering Eksterne konsulenter 0,50 1,00 1,00 1,00 

CMO - Medisinsk fagansvarlig Lege (kommune) 1,00 2,00 2,00 2,00 

Juridiske ressurser Direktoratsansatte 0,50 1,00 1,00 1,00 

Juridiske ressurser Eksterne konsulenter 0,50 1,00 1,00 1,00 

Sjefsarkitekt - Teknisk fagansvarlig Direktoratsansatte 1,00 2,00 2,00 2,00 

Endringsleder Eksterne konsulenter 0,50 1,00 1,00 1,00 

        

Kommunikasjon: Eksterne konsulenter 1,00 1,00 1,00 1,00 
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kommunikasjonsleder 

Kommunikasjon: Prosesstøtte Direktoratsansatte 0,00 1,00 1,00 1,00 

Kommunikasjonsmedarbeider Direktoratsansatte 0,00 2,00 2,00 3,00 

        

Innføring: Delprosjektleder Eksterne konsulenter 1,00 1,00 1,00 1,00 

Innføring: Nasjonal innføringsleder Direktoratsansatte 1,00 1,00 1,00 1,00 

Innføring: Instruktørkoordinator Sykepleier (kommune)  1,00 1,00 1,00 

Innføring: Prosjektressurser Direktoratsansatte  5,00 5,00 5,00 

Innføring: Prosesstøtte Eksterne konsulenter  2,00 2,00 2,00 

        

Utrulling: Planlegge og forberede 

utrulling/konvertering 

Eksterne konsulenter 0,50 1,00 1,00 1,00 

Utrulling: Planlegge og forberede 

utrulling/konvertering 

IKT-ansatt 

(spesialisthelsetjenesten) 

1,00 2,00 2,00 2,00 

Utrulling: Planlegge og forberede 

utrulling/konvertering 

Direktoratsansatt 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 18 Sentral prosjektorganisasjon. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift. 2018-kr. 
Kostnadselement Konsept 4 

2022 - 2030 

Konsept 7 

2022 - 2030 

Sentral prosjektadministrasjon 566 588 821  566 588 821  

Andre kostnader: Leiekostnad 27 343 000  27 343 000  

Andre kostnader: ADK 58 833 151  58 833 151  

Andre kostnader: Ekstern kvalitetssikring3 56 250 000  56 250 000  

Andre kostnader: Kursutvikling 42 883 908 21 441 954 

SUM 751 898 880 730 456 926 

Beregning av kostnader til kursutvikling 

Det er lagt inn kostnader knyttet til utvikling av instruktørledede kurs, samt kostnader til 

utvikling av e-læringsmoduler. Beregningen tar utgangspunkt i omkring 210 unike kurstimer 

basert på antall helsepersonellgrupper og annen nødvendig opplæring. I tillegg er det lagt til 

grunn utviklingskostnader til 12 ulike e-læringsmoduler, hver med en varighet på 2,5 timer.  

Konsept 4 har dobbelt så høye kostnader til kursutvikling som konsept 7 fordi det antas at 

det må utarbeides kurs til to ulike leverandører. 

3.2.5 2000 Nasjonal fagutvikling og standardisering 

Nasjonal fagutvikling og standardisering inkluderer nødvendig standardiseringsarbeid for å få 

den nasjonale løsningen til å fungere på tvers av ulike helse- og omsorgstjenester. Arbeidet 

inkluderer helsefaglig standardisering, harmonisering av administrative data i kommunene, 

                                                

 

3 Det er lagt inn årlig kvalitetssikringskostnad og evaluering på 5 000 000 (ekskl.mva) i årene 2022 – 

2030. 
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terminologi og kodeverk og teknisk standardisering. Kostnadene er i all hovedsak knyttet til 

årsverk nødvendig for å gjennomføre arbeidet. 

3.2.5.1 2100 Helsefaglig standardisering 

Helsefaglig standardisering inkluderer årsverk knyttet til ulike roller nødvendig for å få kunne 

jobbe med standardisering av helsefaglige prosesser på tvers av kommuner og 

tjenesteområder. Estimatet inkluderer roller fra de ulike kommunale helse- og 

omsorgstjenestene samt roller som skal jobbe særskilt med samhandling mellom kommuner 

og spesialist. I tillegg er det satt av årsverk til forankring med sektor. Arbeidet er nødvendig 

for innføring av løsningen(e), og er antatt å vare i perioden 2021 – 2027. Fra 2028 vil den 

helsefaglige standardiseringen forvaltes og videreutvikles. Helsefaglig standardisering er 

antatt lik for konsept 4 og 7.  

Selv om helsefaglig standardisering kan gi gevinster også i konsept 1, er det ikke ansett som 

nødvendig for konseptets gjennomførbarhet så lenge hver virksomhet fortsatt har ansvar for 

sine egne løsninger. Dette er derfor ikke estimert for konsept 1. 

Årsverk  

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er benyttet. Se 

tabell i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 19 Helsefaglig standardisering. Årsverk og lønnsgruppe. Konsept 4 og 7 

Rolle/Beskrivelse  Lønnsgruppe 2021- 2026 2027 2028 - 

2040 

Leder Eksterne konsulenter 1,00 1,00 1,00 

Prosesstøtte Eksterne konsulenter 2,00 2,00 2,00 

Fastlegetjenesten Lege (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Legevakttjenesten Lege (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Hjemmesykepleie og 

hjemmetjenester 

Annet helsepersonell (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Sykehjem: Korttidsopphold Sykepleier (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Sykehjem: Langtidsopphold Sykepleier (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Helsestasjon Sykepleier (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Rehabilitering Annet helsepersonell (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Pasientadmin, registrering, 

rapportering etc. 

Helsesekretær (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Kommunal samhandling Lege (kommune) 2,00 2,00 2,00 

Samhandling med spesialist Lege (spesialisthelsetjenesten) 2,00 2,00 2,00 

Samhandling med spesialist Sykepleier (spesialisthelsetjenesten) 3,00   

Nasjonale fagorganer Direktoratsansatte 2,00 2,00  

     

Forankring med sektor  50,00   

Merk at det i perioden 2021 til 2026 er estimert 50 årsverk knyttet til forankring fra sektor. 

Dette er med gjort med utgangspunkt i erfaringer fra Apotti i Finland og Sundhedsplatformen 

i Danmark der arbeidet knyttet til forankring av arbeidet med sektor har vært svært viktig, 

men også ressurskrevende. Apotti beskriver nettverk av klinikere på flere hundre personer 

som er involvert i større eller mindre grad i perioder. 50 årsverk representerer et stort antall 

klinikere som involveres i kortere perioder for å sikre forankring, involvering og bidra til en 

modning av sektoren som skal ta i bruk den nye løsningen. 
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Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 20 Helsefaglig standardisering. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 
Kostnadselement Konsept 4  

2021 - 2027 

Konsept 7  

2021 - 2027 

Årsverkskostnader (Utvikling) 195 807 434 195 807 434 

Leiekostnader (Utvikling) 14 282 000 14 282 000 

ADK (Utvikling) 21 143 526 21 143 526 

Årsverkskostnader Sektor (Utvikling) 254 803 532 254 803 532 

Leiekostnader Sektor (Utvikling) 22 200 000 22 200 000 

ADK Sektor (Utvikling) 29 302 406 29 302 406 

SUM 537 538 898 537 538 898 

Drift- og forvaltning (ekskl. mva og arbeidsgiveravgift) 
Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 21 Helsefaglig standardisering. Drift- og forvaltning (ekskl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 
Kostnadselement Konsept 4  

2028 - 2040 

Konsept 7  

2028 - 2040 

Årsverkskostnader (Utvikling) 268 267 433 268 267 433 

Leiekostnader (Utvikling) 22 126 000 22 126 000 

ADK (Utvikling) 26 826 743 26 826 743 

SUM 317 220 176 317 220 176 

3.2.5.2 2200 Harmonisering av administrative data 

Harmonisering av administrative data er nødvendig for å kunne etablere en nasjonal 

identitets- og tilgangskontroll for brukere av nasjonale journalløsninger. Dette innebærer at 

kommunene blir enig om: 

• Felles tjenestekatalog 

• Definisjoner og beskrivelse av organisasjonsstruktur/Virksomhetsstruktur (RESH for 

kommune) 

• Definering av roller i løsningen 

• Oppdatering av helsepersonellregistret 

Omfanget er estimert likt i konsept 4 og 7. I konsept 1 legges det ikke opp til en tilsvarende 

nasjonal tilgangskontroll, og kostnadselementer er derfor ikke estimert for konsept 1. 
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Årsverk 

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er benyttet. Se 

tabell i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 22 Harmonisering av administrative data. Årsverk og lønnsgruppe.  

Rolle/beskrivelse Lønnsgruppe Antall årsverk 2021 – 2024 

Informasjonsarkitekt Direktoratsansatte 4,00 

Informasjonsarkitekt Eksterne konsulenter 2,00 

Ressurs fra sektor Sektorressurser 6,00 

Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 23 Harmonisering av administrative data. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 
Kostnadselement Konsept 4  

2021 - 2024 

Konsept 7  

2021 - 2024 

Årsverkskostnad 60 651 338 60 651 338 

Andre kostnader (Leiekostnader og ADK) 9 979 632 9 979 632 

SUM 70 630 970 70 630 970 

3.2.5.3 2300 Terminologi og kodeverk 

Dette er kostnader til et nasjonalt SNOMED-prosjekt som bidrar til å mappe de nasjonale 

kodeverkene til SNOMED. Selve oversettelsen og mappingen av SNOMED til de interne 

kodene i det nye systemet er en del av konfigureringskostnadene (PNS-element 4300). Det 

er vurdert at dette vil gi mernytte dersom både de nasjonale kodeverkene og den nye 

løsningen er mappet mot SNOMED. Dette gjelder for konsept 4 og 7. I konsept 1 er det ikke 

lagt inn tilsvarende midler til et nasjonalt prosjekt innen terminologi og kodeverk. 

Kostnadene er basert på anslag fra «Program for kodeverk og terminologi» i Direktoratet for 

e-helse.  

Program for terminologi og kodeverk skal muligens starte dette arbeidet allerede i 2019 som 

støtte til Helseplattformen. På estimeringstidspunktet ble det vurdert at det var for mye 

usikkerhet og forbehold rundt finansiering av det nasjonale prosjektet og planer i 

Helseplattformen, og hele kostnaden til det nasjonale prosjektet ble derfor lagt inn i 

kostnadsestimatene for konsept 7 og 4. 

Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabell 24 Terminologi og kodeverk. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 
 2021 2022 2023 2024 Sum 

Investeringskostnad 74 587 500 74 587 500 49 342 500 49 342 500 247 860 000 
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Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabell 25 Terminologi og kodeverk. Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 
 Konsept 4 

2021 - 2040 

Konsept 7 

2021 - 2040 

Drifts- og forvaltningskostnad 
300 000 000 300 000 000 

Det er antatt årlig drift- og forvaltningskostnad på 15 000 000 (ekskl. mva) for kodeverk og 

terminologi. 

3.2.5.4 2400 Teknisk standardisering 

I konsept 1 er det lagt inn årsverk i perioden 2023 – 2040 knyttet til utarbeiding og oppfølging 

av tekniske krav som EPJ-leverandørene må overholde.  

I konsept 4 og 7 inneholder dette kostnadselementet årsverk knyttet til arbeid med teknisk 

standardisering for å sikre semantisk interoperabilitet slik at ulike datasystemer kan 

samhandle sømløst.  

I drift- og forvaltningsperioden er det inkludert 3 årsverk i konsept 1, 2 årsverk i konsept 4 og 

1 årsverk i konsept 7. Det er antatt at det er enklere å følge opp teknisk standardisering ved 

færre løsninger i drift. 

Årsverk 

Tabellene nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet for hvert av konseptene. Lønnsgruppe viser til type årsverkskostnad som 

er benyttet. Se tabell i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 26 Teknisk standardisering. Antall årsverk og lønnsgruppe. Konsept 1 

Rolle/beskrivelse Lønnsgruppe 2023 – 2040 

Kontraktshåndtering Direktoratsansatte 2,00 

Kontraktshåndtering Eksterne konsulenter 1,00 

 

Tabell 27 Teknisk standardisering. Antall årsverk og lønnsgruppe. Konsept 4 og 7 

Rolle/beskrivelse Lønnsgruppe Investering 

(felles for 

konseptene) 

2022 – 2026 

Konsept 4 

2027 - 2040 

Konsept 7 

2027 - 2040 

Teknisk standardisering Direktoratsansatte 2,00   

Teknisk standardisering Eksterne konsulenter 3,00   

Økt forvaltning Direktoratsansatte  2,00 1,00 

 

Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 28 Teknisk standardisering. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr 

 Konsept 1 

2023 - 2026 

Konsept 4 

2022 - 2026 

Konsept 7 

2022 - 2026 

Årsverkskostnader 20 322 432 52 189 128 52 189 128 

Andre kostnader (Leie og ADK) 3 112 546 6 892 934 6 892 934 

SUM 23 434 978 59 082 063 59 082 063 
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Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 29 Teknisk standardisering. Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva). 2018-kr 

 Konsept 1 

2027 - 2040 

Konsept 4 

2027 - 2040 

Konsept 7 

2027 - 2040 

Årsverkskostnader 58 383 527 31 885 835 15 942 917 

Andre kostnader (Leie og ADK) 8 946 353 5 260 583 2 630 292 

SUM 67 329 880 37 146 418 18 573 209 

3.2.6 3000 Nasjonale samhandlingsløsninger 

Nasjonale samhandlingsløsninger inkluderer arbeid og kostnader knyttet til 

grunninvesteringer i nasjonal grunnmur, investering i samhandlingsfunksjonalitet, 

samhandlingsløsninger med andre kommunale tjenester og innbyggerportal.  

3.2.6.1 3100 Grunninvesteringer i nasjonal grunnmur (faste kostnader)  

Konsept 1 

I konsept 1 inkluderer grunninvestering i nasjonal grunnmur tre legemiddelprosjekt: 

• Sentral forskrivningsmodul (SFM) 

• Pasientens Legemiddelliste (PLL) 

• Legemidler og Kjernejournal til PLO (inkl. eID) 

Det er også satt av investeringsmidler slik at dokumentdeling mellom fastlege og 

spesialisthelsetjeneste der epikrise, labsvar, henvisninger og radiologinotater kan realiseres. 

Nullalternativet forutsetter at det etableres et nasjonalt dokumentregister, en oversikt over 

alle journaldokumenter knyttet til en innbygger som er tilgjengelig for deling fra ulike 

helseforetak. For at dokumentdeling skal kunne realiseres må også spesialisthelsetjenesten 

investere i et dokumentlager på sin side, slik at dokumentene kan lagres et sted der de er 

tilgjengelig for deling. I tillegg må fastlegenes EPJ-systemer oppgraderes for å kunne kobles 

mot det nasjonale dokumentregisteret. Dokumentdeling inkluderer kostnader til API mot det 

sentrale registeret for 8 systemer. Etablering av datalagre i spesialisthelsetjenesten er 

estimert i kostnadselement 5100. 

I tillegg er det lagt opp til å etablere en portefølje av ulike e-helsetiltak, årlig estimert til 150 

millioner til en økt investeringsramme for å forbedre samhandlingen i helse- og 

omsorgstjenesten. Se detaljert konseptbeskrivelse av konsept 1 i vedlegg C for eksempler 

på mulige tiltak i en slik portefølje. 

Investeringskostnad 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet i konsept 1, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 30 Nasjonale samhandlingsløsninger. Investeringskostnad. Konsept 1. 2018-kr 

 Periode Totalkostnad 

(ekskl. mva) 

Totalkostnad 

(inkl. mva) 

Sentral forskrivningsmodul 

(sentralt) 
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Pasientens Legemiddelliste 

(sentralt) 

2021 - 2027   

Pasientens Legemiddelliste (lokalt) 2021 - 2024   

LM/KJ til PLO (sentralt) 2021 - 2028   

LM/KJ til PLO (lokalt) 2022 - 2028   

Dokumentdeling 2021 – 2024   

Økte budsjettrammer 2021 - 2030   

Sum    

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet i konsept 

1, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 31 Nasjonale samhandlingsløsninger. Drifts- og forvaltningskostnad (ekskl. 
mva). Konsept 1. 2018-kr 

 Periode Årlig kostnad Totalkostnad 

Sentral forskrivningsmodul  2024 – 2040   

LM/KJ til PLO  2023 - 2026   

LM/KJ til PLO: eID 2026 - 2040   

Dokumentdeling 2025 - 2040   

Økte budsjettrammer    

Sum    

Konsept 4 
I konsept 4 vil samhandling mellom aktører i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

som ikke har inngått journalsamarbeid og jobber i den samme løsningen skje via en avansert 

samhandlingsløsning (HIE-løsning). HIE-en må også kobles mot de eksisterende nasjonale 

samhandlingsløsningene og det nasjonale dokumentregisteret for å sikre samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. 

I tillegg vil det være nødvendig å investere i en basisversjon av en sentral forskrivningsmodul 

(SFM) for legemidler, for å realisere Pasientens legemiddelliste på tvers av ulike 

journalløsninger og på tvers av kommune og spesialisthelsetjenesten. En basis-versjon av 

SFM inneholder ikke et eget brukergrensesnitt for sluttbrukere, men forutsetter at 

sluttbrukerens journalløsning har forskrivningsfunksjonalitet som kobles mot den sentrale 

forskrivningsmodulen for å ivareta det norske regelverket og utveksling av informasjon om 

foreskrevede resepter på tvers av virksomheter. 
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Kostnadene er fordelt på dette PNS-elementet og PNS-element 3200. 

Investeringskostnad 
Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet i konsept 4, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 32 Nasjonale samhandlingsløsninger. Investeringskostnad. Konsept 4. 2018-kr 

 Periode Totalkostnad 

(ekskl. mva) 

Totalkostnad 

(inkl. mva) 

Investering HIE (Lisenskostnader) 2023 -  2024   

Tilpasning/test mot kommunale 

løsninger 

 

Tilpasning/test mot 

spesialisthelsetjenesten 

 

Investering SFM 2021 - 2022   

Sum    

 
Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 

 

 

 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet i konsept 

4, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 33 Nasjonale samhandlingsløsninger. Drifts- og forvaltningskostnad (ekskl. 
mva). Konsept 4. 2018-kr 

 Periode Årlig kostnad Totalkostnad 

Drift/forvaltning HIE 2025 -  2040   

Drift/forvaltning SFM basis 2023 - 2040   

Sum    

 
Konsept 7 
I konsept 7 legges det opp til avansert samhandling mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten: Samhandlingen vil skje som i konsept 4 via en 

HIE-løsning som er tett integrert med den nasjonale journalløsningen. I tillegg er det 

nødvendig å investere i en sentral forskrivningsmodul for å sikre realisering av pasientens 

legemidler. Til forskjell fra konsept 4 er det antatt en full versjon av SFM for å ivareta 

funksjonalitet for de kommunene og fastlegene som først kommer på sent i utrullingsløpet. 
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Kostnadene er fordelt på dette PNS-elementet og PNS-element 3200. 

Investeringskostnad 
Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet i konsept 7, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 34 Nasjonale samhandlingsløsninger. Investeringskostnad. Konsept 7. 2018-kr 

 Periode Totalkostnad 

(ekskl. mva) 

Totalkostnad 

(inkl. mva) 

Investering HIE (Lisenskostnader) 2023 - 2024   

Tilpasning/test mot kommunale 

løsninger 

 

Tilpasning/test mot 

spesialisthelsetjenesten 

 

Investering SFM 2021 - 2022   

Sum    

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 
 

 

. 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet i konsept 

7, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 35 Nasjonale samhandlingsløsninger. Drifts- og forvaltningskostnad (ekskl. 
mva).  
Konsept 7. 2018-kr 

 Periode Årlig kostnad Totalkostnad 

Drift/forvaltning HIE 2025 -  2040   

Drift/forvaltning SFM 2023 - 2040    

Sum    

 

3.2.6.2 3200 Investering i samhandlingsfunksjonalitet (variabel) 

Elementet inkluderer de variable kostnadene knyttet til HIE-løsning i konsept 4 og 7, 

herunder kostnader knyttet til tilpasning og testing av løsningene. I konsept 4 er det to ulike 

løsninger og kostnadene er derfor det dobbelte sammenlignet med konsept 7. Kostnaden er 

ikke relevant for konsept 1. 
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Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 36 Investering i samhandlingsfunksjonalitet. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 
 Konsept 4 

2023 - 2024 

Konsept 7 

2023 – 2024 

Investering HIE (Lisenskostnader)  

Tilpasning/test mot kommunale løsninger   

Tilpasning/test mot spesialisthelsetjenesten   

   

3.2.6.3 3300 Samhandling med andre kommunale tjenester 

For å få samhandling med andre kommunale tjenester til å fungere vil det i konsept 4 og 7 

lages et standardisert grensesnitt som andre kommunale løsninger kan benytte seg av. 

Kostnadene inkluderer ikke kostnader knyttet til å etablere selve integrasjonene. Elementet 

er ikke relevant for konsept 1. 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 37 Samhandling med andre kommunale tjenester. Investeringskostnad (inkl. 
mva). 2018-kr. 
 Konsept 4  

2024 

Konsept 7 

2024 

Investering felles grensesnitt   

3.2.6.4 3400 Innbyggerportal 

Kostnad knyttet til innbyggerportal er satt til null i alle konsepter. Det er antatt at behovet 

dekkes gjennom Helsenorge, den nasjonale løsningen og HIE-løsningen avhengig av 

konsept. Integrasjon mot Helsenorge ivaretas av eksisterende forvaltningsteam hos 

Helsenorge som ligger i en videreføring av kostnader i nullalternativet. 

3.2.7 4000 Journalløsning kommunale helse- og omsorgstjenester 

Kategorien inkluderer investeringer i journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

investeringer i journalløsninger hos fastleger og andre selvstendige næringsdrivende og den 

nasjonale løsningen. I tillegg inkluderer kategorien integrasjoner, sentral infrastruktur, 

identitets- og tilgangsstyring og etablering av et grensesnitt mot kommunale administrative 

systemer. 

3.2.7.1 4100 Investering i journalløsning i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

Kategorien omfatter ekstra kostnader til journalløsninger i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste sammenlignet med nullalternativet i fravær av en nasjonal løsning. 

Kostnadselementet er derfor kun relevant for konsept 1. 

I konsept 1 er det forutsatt at økte krav til EPJ-systemer vil medføre økte kostnader for 

kommunene til investering sammenlignet med forutsetningene benyttet i nullalternativet. 

Følgende forutsetninger er benyttet i beregningen: 
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Tabell 38 Investering i kommunal helse- og omsorgstjenesten. Forutsetninger 

 Verdi Kommentar 

Antall kommuner i Norge (ekskl. Helse 

Midt-Norge): 
291 kommuner (196 kommuner 

færre enn 10 00 innbyggere) 

Etter kommunereformen i 

2020 

Investeringsperiode 2021 – 2030  

Antall småkommuner per prosjekt 5  

Ekstra kostnad (i tillegg til det som 

ligger i nullalternativet) per prosjekt 
  

Drift- og forvaltningsandel     

I løpet av investeringsperioden er det forutsatt at alle kommuner med flere enn 10 000 

innbyggere investerer i EPJ-systemer. Mindre kommuner går sammen 5 og 5 for å anskaffe 

EPJ-systemer. Dette gir totalt 134 anskaffelsesprosjekter i løpet av perioden og 13-14 

anskaffelser per år. 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet, brutt ned på 

underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 39 Investering i kommunal helse- og omsorgstjenesten. Investeringskostnad 
(inkl. mva). 2018-kr 

 Årlig kostnad Totalbeløp  

2021 - 2030 

Økt investeringskostnad   

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet, brutt ned 

på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og forvaltningskostnadene. 

Tabell 40 Investering i kommunal helse- og omsorgstjenesten. Drifts- og 
forvaltningskostnad (ekskl.mva). 2018-kr 

 Årlig kostnad 

(fra 2031) 

Totalbeløp  

2021 – 2040 

Økt drift- og forvaltningskostnad   

3.2.7.2 4200 Investering i journalløsning hos fastlege og andre private m/ 

avtale 

Kategorien omfatter ekstra kostnader til journalløsninger for fastleger og andre private 

m/avtale sammenlignet med nullalternativet i fravær av en nasjonal løsning. 

Kostnadselementet er derfor kun relevant for konsept 1. 

I konsept 1 er det forutsatt at økte krav til EPJ-systemer ikke vil medføre økte kostnader for 

fastleger og andre private med avtale sammenlignet med kostnadene som er forutsatt i 

nullalternativet (alle fastleger må reinvestere i løpet av 10 år og videreføring av EPJ-løftet) og 

det som allerede er lagt inn av kostnader knyttet til realisering av dokumentdeling i 

kostnadselement 3100 nasjonal grunnmur.  

3.2.7.3 4300 Nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Kategorien inkluderer alle kostnader knyttet til innkjøp, tilpasning og drift av den nasjonale 

løsningen. Dette innebærer kostnad til lisens og tilpasning, i tillegg til vedlikeholdsavgift til 

leverandøren og kostnader knyttet til FDVU. Kostnadselementet er ikke relevant for 

konsept 1. 
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Tabell 41 Nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Forutsetninger. 

 Verdi Kommentar 

Lisenskostnad   

 

 

 

 

Tilpasningskostnader   

 

 

 

. 

Påslag til tilpasning ved 2 leverandører   

 

. 

Vedlikeholdsavgift til leverandør   

Vedlikeholdsavgift som andel av totale 

FDVU-kostnader 

  

Tilpasningsperiode 2024 - 2029  

 

Tabell 42 Kartlegging fra Gartner (Gartner IT Key Metrics Data December 2016) 
 Kostnadskomponent Andel av totale IKT-

kostnader 

  

Datasenter 20 %   

Endepunktsløsninger 10 %   

Brukerstøtte 5 %   

Voice Network 5 %   

Data Network 8 %   

Aplication Development 9 %  

 

 

 

 

  

Aplication Support 32 % 

IT Management 7 %   

Finance & Administration 4 %   

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 43 Nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Investeringskostnad (inkl. mva). 2018-kr. 

 Konsept 4 Konsept 7 

Lisenskostnader   

Tilpasningskostnad   

Sum   

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 
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Tabell 44 Nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Drifts- og 
forvaltningskostnad (ekskl.mva). 2018-kr. 

 Konsept 4 

Årlig kostnad*         Total kostnad 

Konsept 7 

Årlig kostnad* Total kostnad 

Vedlikeholdsavgift til 

leverandør 
    

FDVU (ekskl. 

vedlikeholdsavgift) 

    

Sum     

*Årlig kostnad er fra året alle kommunene har innført den nasjonale løsningen. I årene med innføring er kostnad til 

vedlikehold og FDVU tilsvarende andelen av totale kommuner som har innført løsningen. 

 

 

3.2.7.4 4400 Integrasjoner 

Kategorien inkluderer ressurser til utvikling av integrasjoner mellom den nasjonale løsningen 

og andre systemer i konsept 4 og 7. Kostnadselementet er ikke relevant for konsept 1. 

Årsverk 

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er benyttet. Se 

tabell i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 45 Integrasjoner. Årsverk og lønnsgruppe. 

Rolle / Beskrivelse Lønnsgruppe Investering 

2024 – 2028/2029* 

Drift- og forvaltning 

2029/2030* – 2040 

Scrumteam Direktoratsansatte   

Scrumteam Eksterne konsulenter   

*Konsept 4 sluttfører i 2029. Konsept 7 sluttfører i 2028.  

Investeringskostnad (inkl.mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 46 Integrasjoner. Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift).  
2018-kr. 

 Konsept 4 

2024 - 2029 

Konsept 7 

2024 - 2028 

Årsverkskostnad   

ADK og leiekostnader   

Sum   

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 47 Integrasjoner. Drifts- og forvaltningskostnader (ekskl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 

 Konsept 4 

2030 - 2040 

Konsept 7 

2029 – 2040 

Årsverkskostnad   

ADK og leiekostnader   

Sum   
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3.2.7.5 4500 Sentral infrastruktur 

Kategorien inkluderer sentral infrastruktur i form av datasenter, back-up / reservesenter, 

minst to geografiske lokasjoner på datasenter(ene) og potensielt nødvendig oppgradering av 

nettverk (helsenettet). Kostnadselementet er ikke relevant for konsept 1. 

Tabell 48 Sentral infrastruktur. Forutsetninger. 

 Verdi 

Investeringsperiode  

Total kostnad  (ekskl.mva) 

Total kostnad  (inkl.mva) 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 49 Sentral infrastruktur. Investeringskostnad (inkl.mva) i konsept 4 og 7.  
2018-kr. 

 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Investeringskostnad       

3.2.7.6 4600 Identitets- og tilgangsstyring 

Det må etableres identitets- og tilgangskontroll i den nasjonale løsningen, og alle brukere må 

få tildelt sin nye tilgang når løsningen rulles ut på deres arbeidssted. Tilgangssystemet må 

også forvaltes når de(n) nasjonale løsningen(e) er i drift.  

Tildeling og administrasjon av tilganger er antatt å bli håndtert lokalt etter innføringen. Det er 

kun i forbindelse med innføringen og overgangen til nytt system at det legges opp til nasjonal 

støtte til tildeling av tilganger. Tildeling og administrasjon av tilganger er en oppgave 

kommunene har i dag også og det er derfor ikke lagt til ytterligere kostnader til dette. 

Kategorien er ikke relevant for konsept 1. 

Årsverk i konsept 4 

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet for konsept 4. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er 

benyttet. Se tabell i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 50 Identitets- og tilgangsstyring. Årsverk og lønnsgruppe. Konsept 4. 

Rolle/beskrivelse Lønnsgruppe 2023 - 2024 2025 - 2028 2030 – 2040 

Etablere system for tilgangskontroll Direktoratsansatte 

Etablere system for tilgangskontroll Eksterne konsulenter 

Innføre system for tilgangskontroll 

og populere løsning med data 

Direktoratsansatte 

Innføre system for tilgangskontroll 

og populere løsning med data 

Eksterne konsulenter 

Forvalte tilgangskontroll Direktoratsansatte 



Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029  40 

 

Årsverk i konsept 7 

Tabellen nedenfor viser hvilken bemanning som er lagt til grunn i estimeringen av dette 

kostnadselementet for konsept 7. Lønnsgruppe viser til hva slags årsverkskostnad som er 

benyttet. Se tabell i avsnitt 2.3.2 

Tabell 51 Identitets- og tilgangsstyring. Årsverk og lønnsgruppe. Konsept 7. 

Rolle/beskrivelse Lønnsgruppe 2023 - 2024 2025 – 2030 2031 – 2040 

Etablere system for 

tilgangskontroll 

Direktoratsansatte 

Etablere system for 

tilgangskontroll 

Eksterne konsulenter 

Innføre system for tilgangskontroll 

og populere løsning med data 

Direktoratsansatte 

Innføre system for tilgangskontroll 

og populere løsning med data 

Eksterne konsulenter 

Forvalte tilgangskontroll Direktoratsansatte 

Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 52 Identitets- og tilgangsstyring. Investeringskostnad (inkl.mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 

 Konsept 4 

2023 - 2029 

Konsept 7 

2023 – 2028 

Årsverkskostnad   

ADK og leiekostnader   

Sum   

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 53 Identitets- og tilgangsstyring. Drifts- og forvaltningskostnad (ekskl.mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 

 Konsept 4 

2030 - 2040 

Konsept 7 

2029 – 2040 

Årsverkskostnad   

ADK og leiekostnader   

Sum   

3.2.7.7 4700 Grensesnitt for integrasjon med kommunale administrative 

systemer 

Kategorien inkluderer en sentral kostnad til etablering av et felles grensesnitt mot den 

nasjonale kommunale løsningen for andre kommunale administrative systemer som for 

eksempel lønnssystemet. Det er ikke forutsatt at tiltaket vil ta kostnaden ved å integrere de 

kommunale systemene mot den nasjonale løsningen. Hver enkelt kommune må vurdere om 

det er hensiktsmessig å integrere det kommunale systemet med den nasjonale løsningen 

eller ikke, basert på en kost/nytte-vurdering eller tilsvarende. Det er likevel lagt inn kostnader 

til at den nasjonale kommunale løsningen kan bistå kommuner som ønsker å integrere seg. 
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Denne kostnaden ligger i 4400 integrasjoner. Kostnadselementet er ikke relevant for konsept 

1. 

Tabell 54 Grensesnitt for integrasjon med kommunale administrative systemer. 
Forutsetninger 

 Verdi 

Investeringsperiode  

Kostnad for grensesnitt: 1 leverandør  (ekskl. mva) 

Kostnad for grensesnitt: 2 leverandører  (ekskl. mva) 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 55 Grensesnitt for integrasjon med kommunale administrative systemer. 
Investeringskostnad (inkl.mva). 2018-kr. 

 Konsept 4 

2024 - 2025 

Konsept 7 

2024 - 2025 

Investeringskostnad   

3.2.8 5000 Innføring og etablering av samhandling 

spesialisthelsetjenesten 

Kategorien inkluderer kostnader som påløper i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med 

tiltaket. Spesialisthelsetjenestens kostnader vil være knyttet til samhandlingsløsning med 

kommunal helse- og omsorgstjeneste samt opplæring i nye system og rutiner i forbindelse 

med dette. 

3.2.8.1 5100 Grunninvestering i felles grensesnitt (faste kostnader) 

Kategorien inkluderer kostnader for spesialisthelsetjenesten knyttet til ny 

samhandlingsløsning med kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

I konsept 1 og 4 gjenbrukes det nasjonale dokumentregisteret som etableres i 

nullalternativet. I dokumentregisteret skal utvalgte tekstbaserte og strukturerte 

journaldokumenter bli gjort tilgjengelig for kommunal helse- og omsorgstjeneste. For at 

dokumenter fra spesialisthelsetjenesten skal være tilgjengelig for det nasjonale 

dokumentregisteret må hver av de 4 RHFene investere i et dokumentlager i tillegg til å 

tilpasse journalsystemene sine. Se for øvrig beskrivelse av kostnadselement 3100. 

Tabell 56 Grunninvestering i samhandlingsfunksjonalitet.  
Forutsetninger Konsept 1 og 4. 

 Verdi 

Kostnad til Datarepository i 4 RHF samt tilpasning av 

journalsystem 

 

Investeringsperiode  2023 – 2024 

Årlig drift- og forvaltningsandel  

I konsept 7 gjør spesialisthelsetjenesten et større løft for å gjøre informasjon tilgjengelig for 

deling på strukturert form med kommunal helse- og omsorgstjenesten. Det forutsettes at 

kostnadene til spesialisthelsetjenesten er tilsvarende til HIE-løsningen som er tett integrert 

med den nasjonale løsningen (3100 og 3200).  
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Tabell 57 Grunninvestering i samhandlingsfunksjonalitet. Forutsetninger Konsept 7 

 Verdi 

Lisenskostnader ) 

Teknisk standardisering  

Test  

Investeringsperiode  2023 – 2024 

Årlig drift- og forvaltningsandel  

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 58 Grunninvestering i samhandlingsfunksjonalitet. Investeringskostnad (inkl. 
mva). 2018-kr. 

 Konsept 1 

2023 - 2024 

Konsept 4 

2023 - 2024 

Konsept 7 

2023 - 2024 

Kostnad datarepository og 

tilpasning i DIPS 

   

Lisenskostnader    

Teknisk standardisering    

Test    

Sum    

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 59 Grunninvestering i samhandlingsfunksjonalitet. Drifts- og 
forvaltningskostnad (ekskl. mva). 2018-kr.- 

 Konsept 1 

2025 - 2040 

Konsept 4 

2025 - 2040 

Konsept 7 

2025 - 2040 

Drift- og forvaltning årlig     

SUM (Totalkostnad)    

3.2.8.2 5200 Investering i felles samhandlingsfunksjonalitet (variabel) 

Kategorien inkluderer de variable kostnadene knyttet til etablering av samhandlingsløsning 

hos spesialisthelsetjenesten, herunder teknisk standardisering og testing av løsningen. 

Elementet er ikke relevant for konsept 1 og 4. 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 60 Investering i felles samhandlingsfunksjonalitet. Investeringskostnad (inkl. 
mva). 2018-kr. 
 Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

2023 – 2024 

Teknisk standardisering  

Test 

SUM 
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3.2.8.3 5300 Opplæring spesialist 

Det er lagt til grunn at opplæring i samhandling med kommune følger 

spesialisthelsetjenesten sitt opplæringsløp knyttet til planlagte oppgraderinger i funksjonalitet 

i sine systemer og rutiner. Det er derfor ikke lagt til grunn en ekstra kostnad til opplæring 

sammenlignet med nullalternativet i noen av konseptene. 

3.2.9 6000 Innføring kommune og fastlege 

Kategorien inkluderer kostnader knyttet til innføring og utrulling av den nasjonale løsningen 

og samhandlingsløsninger for kommunal helse- og omsorgstjeneste, fastlege og andre 

selvstendig næringsdrivende. Dette inkluderer kostnad til prosjektledelse i hver 

kommune/anskaffelsesprosjekt, investering i lokal infrastruktur, kostnad knyttet til elektronisk 

ID, konvertering av informasjon fra gammelt til nytt system samt kostnader knyttet til 

opplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

3.2.9.1 6100 Prosjektledelse kommune 

Ved innføring av den nasjonale løsningen vil det være nødvendig med mottaksprosjekt i hver 

kommune. Det forutsettes at kommuner med færre enn 10 000 innbyggere går sammen fem 

og fem og samarbeider om innføringsprosjektet. Dette er en videreføring av forutsetningene 

som ligger i nullalternativet. 

I konsept 1 er det lagt til grunn økte kostnader knyttet til innførings- og mottaksprosjekt 

sammenlignet med nullalternativet grunnet økte krav til EPJ-systemer og ny funksjonalitet i 

systemene. I konsept 4 og 7 er det lagt til grunn dedikerte prosjekt for å innføre og 

implementere den nasjonale løsningen. 

Det er samme forutsetninger for antall kommuner og samarbeid mellom kommuner som i 

nullalternativet. Administrative kostnader er satt til 10 prosent. 

Hvert mottaksprosjekt har varighet på ett år og samsvarer med innføringsløpet av den 

nasjonale løsningen i konsept 4 og 7. I konsept 1 er den økte kostnaden til prosjektledelse 

for de 134 prosjektene fordelt jevnt utover perioden 2025 til 2030.  

Årsverk 

Tabell 61 Prosjektledelse kommune. Forutsetninger 

 Lønnsgruppe Konsept 1 Konsept 4  Konsept 7 

Prosjektleder Leder (kommune) 0,5 1,0 1,0 

IKT-ressurs Kommunalt ansatt  0,5 0,5 

Gevinstansvarlig Kommunalt ansatt  0,2 0,2 

Prosjektmedarbeider Kommunalt ansatt 0,2 0,5 0,5 

Testing Kommunalt ansatt  1,0 1,0 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabell 62 Prosjektledelse kommune. Investeringskostnad (inkl. mva og 
arbeidsgiveravgift). 2018-kr. 

 Konsept 1 

2025 - 2030 

Konsept 4 

2024- 2030 

Konsept 7 

2024 - 2030 

Årsverkskostnader 74 363 892 179 263 293 178 991 638 

ADM-kostnader 8 551 848 20 615 279 20 584 038 

 82 915 739 199 878 571 199 575 677 
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3.2.9.2 6200 Lokal infrastruktur 

 

 

  

 

 

 

. 

3.2.9.3 6300 Elektronisk ID 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må investere i en elektronisk ID (eID) for å 

kunne oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. I konsept 4 og 7 er det antatt at alle ansatte 

må ha eID. Innfasingen av eID til de ansatte følger innføringen av den nasjonale løsningen.  

I konsept 1 er det ikke lagt opp til en felles nasjonal identitets- og tilgangskontroll. Det er lagt 

opp til at de ansatte som bruker de nasjonale samhandlingsløsningene må ha eID, og 

kostnadene til at sykepleiere og leger som skal kunne bruke Pasientens legemiddelliste får 

eID er en del av kostnadene knyttet til prosjektet "E-resept og Kjernejournal til PLO" som 

ligger i kostnadselement 3100 i konsept 1. 

Tabell 63 Elektronisk ID. Forutsetninger 

  Kommentar 

Kostnad for elektronisk ID   

 

 

Utskiftning av elektronisk ID   

 

 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 64 Elektronisk ID. Investeringskostnad (inkl. mva). 2018-kr. 

 Konsept 4 

2024- 2030 

Konsept 7 

2024 - 2030 

Investeringskostnad eID   

Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva) 

Tabellen nedenfor viser drift- og forvaltningskostnadene i dette kostnadselementet per 

konsept, brutt ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for drift- og 

forvaltningskostnadene. 

Tabell 65 Elektronisk ID. Drift- og forvaltningskostnad (ekskl. mva). 2018-kr. 

 Konsept 4 

2027 - 2040 

Konsept 7 

2027 - 2040 

Drift- og forvaltning   
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3.2.9.4 6400 Konvertering 

Kostnadselementet inkluderer kostnader knyttet til konvertering/migrering av informasjon fra 

dagens systemer til ny løsning. Kostnad er ikke relevant for konsept 1. 

Tabell 66 Konvertering. Forutsetninger for konseptene. 

 Verdi Kommentar  

Softwarekostnad (for 

konvertering/migrering) konsept 7 

  

 

Softwarekostnad (for 

konvertering/migrering) konsept 4 

  

 

 

Periode for softwareutvikling 2022 - 2024 Lik fordeling av kostnad per 

år 

Tjenestekostnad 

(implementering/konvertering/overføring) 

  

Periode for tjenestekostnad 2024 - 2030 Kostnad fordelt etter 

utrullingstak i konsept 

Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 67 Konvertering. Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift). 2018-
kr. 

 Konsept 4 

2022- 2030 

Konsept 7 

2022 - 2030 

Softwarekostnad   

Tjenestekostnad   

Sum   

3.2.9.5 6500 Opplæring kommune 

Kategorien inkluderer kostnader til opplæring av den nye løsningen i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten. I konsept 1 er opplæringen knyttet til de nye samhandlingsløsningene.  

I konsept 1 er følgende forutsetninger benyttet:  

Tabell 68 Opplæringskostnader. Forutsetninger for Konsept 1 

 Verdi 

Opplæring i samhandlingsløsning 2t per sysselsatt 

Gjennomsnittlig timekostnad 400 kr/t 

Periode  2024 - 2026 

Antall  Alle sysselsatte 

Konsept 4 og 7 har en mer omfattende opplæring enn konsept 1. I konsept 4 og 7 er det 

blant annet lagt opp til kursing av alle ansatte, superbrukere med ekstra opplæring og et stort 

antall instruktører for å kunne gjennomføre alle kursene. Leverandører har ulike 

opplæringsforløp. I konsept 4 og 7 gjenspeiler kostnadsnivået et stort nasjonalt tiltak. 

Periodiseringen av kostnadene til opplæring følger utrullingsløpet til den nasjonale løsningen. 

Det er antatt at kursing gis til alle sysselsatte og gjennomføres samme år som løsningen 

innføres i en kommune. For å få med den totale kostnaden er tiden de ansatte bruker på kurs 

verdsatt med utgangspunkt i deres årsverkskostnader. 

Kostnader til følgende elementer er beregnet: 
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Tabell 69 Opplæringskostnader. Inndeling i kostnadselement for Konsept 4 og 7 

Kostnadselement Inkluderer 

Sluttbrukerkostnad • Timer vekk fra arbeid ved kurs for alle sysselsatte i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Superbrukerkostnad • Timer vekk fra arbeid ved kurs for superbrukere  

• Frikjøp i periode på tre uker etter lansering av ny løsning 

Instruktøropplæring • Lønn til instruktører på kurs 

• Kostnad til instruktør fra leverandør av løsning for 

opplæring av kursinstruktører 

• Lokalleie 

• Andre kostnader 

Kurskostnader • Lønn til instruktører som avholder kurs 

• Lokalleie 

• Brukerterminaler til bruk i opplæringen 

• Reisekostnad for instruktører ved kurs 

• Andre kostnader 

Prosjektledelse for opplæringsløpet • Lønn til delprosjektledelse 

• Lønn til instruktørkoordinator 

• Andre administrative kostnader 

 
 
Forutsetninger benyttet i beregningen: 

Tabell 70 Opplæringskostnader. Forutsetninger for Konsept 4 og 7 

   Verdi Kommentar 

Bruker/sluttbruker   

Antall superbrukere per sluttbruker 15  

Antall dager ute av produksjon for superbruker ved ny 

løsning 

15 3 arbeidsuker 

Antall timer med opplæring for sluttbruker: Høyt behov 12  

Antall timer med opplæring for sluttbruker: Lavt behov 12  

Antall timer med opplæring for superbruker 30 Antar 4 arbeidsdager for opplæring av 

superbruker. 

Delprosjektledelse/prosjektorganisasjon/koordinering   

Antall prosjektorganisasjoner   

Årsverk delprosjektleder per prosjekt 0,5 Lønnsgruppe: Leder (Kommune) 

ADM-kostnad 10 %  

Annen lønn   

Timekostnad for leverandørinstruktør per instruktør som 

skal læres opp.  

300 kr/time. Ikke realprisjustert. Det 

forutsettes at instruktøropplæringen skjer 

i grupper på 5 og 5 deltakere, slik at den 

totale timeprisen for 

leverandørinstruktøren er 1 500 kr/time. 

Dagsverkskostnad for frikjøp av superbrukere 2 867 Dagsverkskostnad for superbrukere som 

er frikjøpt. Antar Sykepleier (Kommune). 

7,5t arbeidsdag. 

Dagsverkskostnad for instruktører 3 000 Dagsverkskostnad for kursholdere. 

Forutsetning. 
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Timekostnad instruktører 500 kr/time for instruktører som er på kurs 

Instruktører   

Antall personer per kurs sluttbruker 15 Det er antatt en deltagelse på 15 

personer hvert kurs arrangert for 

sluttbruker 

Antall personer per kurs superbruker 15 Det er antatt en deltagelse på 15 

personer hvert kurs arrangert for 

superbruker 

Antall instruktører per kurs 2 Det er antatt 2 instruktører per kurs, for 

både sluttbrukere og superbrukere 

Antall timer med opplæring for instruktører 200 Det er antatt at det tar 200 timer å lære 

opp en instruktør av det nye systemet. 

Antall timer med opplæring per dag 7,5 Det er antatt at varigheten på kurset per 

dag er 7,5 timer. 

Antall instruktører opplært per leverandørinstruktør 5  

Kostnad kost/losji i forbindelse med kursing 1 500  

Andre kostnader per kurs (sluttbruker, superbruker, 

instruktører) 

2 500 Kr/ kursdag / kurs 

Antall kurs per instruktør per år (sluttbruker- og 

superbrukerkurs) 

40 Det er antatt at hver instruktør maksimalt 

kan gjennomføre 40 kurs per år. 

Andel instruktører videre til neste år 50%  

   

   

Øvrige forutsetninger   

Kostnad per brukerterminal (ekskl. mva) 10 000  

Andel brukerterminaler som brukes året etter 80 % Antar at 20 % av brukerterminalene må 

skiftes ut per år. 

Antall brukerterminaler per kurs 15  

Sikkerhetsmargin for brukerterminaler 20 % Antar det er nødvendig med flere 

brukerterminaler for å få logistikken med 

kursavholdelse og brukerterminaler til å 

fungere. 

Antall instruktører per instruktørkoordinator 20  

Antatt behov for eksterne kurslokaler 50 %  

Antatt timepris for eksterne kurslokaler 2 500  

Varighet sluttbrukerkurs 2  

Varighet superbrukerkurs 4  

Antall uker i året med kursing 40  
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Investeringskostnad (inkl. mva) 

Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene i dette kostnadselementet per konsept, brutt 

ned på underposter, og hvilken periode som er lagt til grunn for investeringskostnadene. 

Tabell 71 Opplæringskostnad. Inkl. mva (2018-kr) 

 Konsept 1 

2025 - 2030 

Konsept 4 

2024- 2030 

Konsept 7 

2024 - 2030 

Sluttbrukerkostnad  1 061 521 726 1 060 003 543 

Superbrukerkostnad  802 624 536 801 471 601 

Instruktøropplæring  18 864 058 18 152 130 

Instruktøropplæring (instruktør)  251 520 770  242 028 400 

Kurskostnader   293 776 131 290 581 131 

Kurskostnader (instruktør)  182 990 671 182 990 671 

Delprosjektledelse  121 814 188 121 814 188 

Instruktørkoordinator  22 579 425 23 158 385 

Sum 131 774 176 2 755 691 505 2 740 200 049 

 

3.3 Usikkerhetsanalyse 

Atkins Norge har på oppdrag fra "Én innbygger – én journal" gjennomført en 

usikkerhetsanalyse av prosjektets investeringskostnader basert på foreliggende basiskalkyler 

for de ulike konseptene. Se vedlegg D – Usikkerhetsanalyse. 

3.4 Oppsummering av investeringskostnader 

Nedenfor følger sammenstilte kostnadsestimater. 

3.4.1 Investeringskostnader (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Grunnkalkyle fordelt på PNS 

Tabell 72 Investeringskostnader (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) fordelt på PNS. 
2018-kr. 

PNS Beskrivelse Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

1100 Gjennomføring av nasjonal anskaffelse 0 131 000 000 131 000 000 

1200 Leverandørstyring 0 41 000 000 41 000 000 

1300 Sentral prosjektorganisasjon 0 752 000 000 730 000 000 

2100 Helsefaglig standardisering 0 538 000 000 538 000 000 

2200 Harmonisering av administrative data 0 71 000 000 71 000 000 

2300 Terminologi og kodeverk 0 248 000 000 248 000 000 

2400 Teknisk standardisering 23 000 000 59 000 000 59 000 000 

3100  

 

   

3200  

 

   

3300  

 

   

3400     

4100     

4200  

 

 

   

4300     
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4400     

4500     

4600     

4700  

 

   

5100  

 

    

5200  

 

   

5300     

6100 Prosjektledelse Kommune 83 000 000 200 000 000 200 000 000 

6200     

6300     

6400     

6500 Opplæring Kommune 132 000 000 2 756 000 000 2 740 000 000 

  3 862 000 000 9 731 000 000 9 188 000 000 

 

3.4.2 Investeringskostnader (inkl. mva og arbeidsgiveravgift) 

Tabell 73 Investeringskostnad (inkl. mva og arbeidsgiveravgift). 2018-kr 

 Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Grunnkalkyle 3 862 000 000 9 731 000 000 9 188 000 000 

Uspesifisert 585 000 000 970 000 000 920 000 000 

Basiskalkyle 4 447 000 000 10 701 000 000 10 108 000 000 

    

P50 5 800 000 000 14 800 000 000 13 700 000 000 

P85 7 100 000 000 18 800 000 000 17 400 000 000 

3.4.3 Investeringskostnader (ekskl. mva og arbeidsgiveravgift og 

nåverdijustert til den samfunnsøkonomiske analysen) 

I den samfunnsøkonomiske analysen er de forventede investeringskostnadene eksklusiv 

mva. og arbeidsgiveravgift benyttet iht. R-109/14. Beløpene tar utgangspunkt i beregningene 

fra usikkerhetsanalysen. 

Tabell 74 Investeringskostnad (ekskl.mva og arbeidsgiveravgift). 2018-kr 

 Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Grunnkalkyle 3 294 000 000 8 301 000 000 7 874 000 000 

Uspesifisert 494 000 000 830 000 000 787 000 000 

Basiskalkyle 3 788 000 000 9 131 000 000 8 661 000 000 

    

P50 4 996 000 000 12 600 000 000 11 700 000 000 

P85 6 095 000 000 16 000 000 000 14 900 000 000 

    

Forventningsrett 5 096 000 000 12 800 000 000 11 900 000 

Nåverdi av 

forventningsrett 
3 880 00 000 9 233 000 000 8 622 000 000 
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3.5 Oppsummering av drift- og forvaltningskostnader 

3.5.1 Drift- og forvaltningskostnader (ekskl. mva og 

arbeidsgiveravgift per PNS-element) 

Tabell 75 Drifts- og forvaltningskostnader (ekskl. mva og arbeidsgiveravgift)  
fordelt på PNS. 2018-kr. 

PNS Beskrivelse Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

1100 Gjennomføring av nasjonal anskaffelse 0 0 0 

1200 Leverandørstyring 0 116 000 000 53 000 000 

1300 Sentral prosjektorganisasjon 0 0 0 

2100 Helsefaglig standardisering 0 317 000 000 317 000 000 

2200 Harmonisering av administrative data 0 0 0 

2300 Terminologi og kodeverk 0 300 000 000 300 000 000 

2400 Teknisk standardisering 76 000 000 37 000 000 19 000 000 

3100  

 

   

3200 I  

 

   

3300  

 

   

3400     

4100     

4200  

 

 

   

4300  

 

   

4400     

4500     

4600     

4700  

 

   

5100  

 

   

5200  

 

   

5300     

6100 Prosjektledelse Kommune 0 0 0 

6200     

6300     

6400     

6500 Opplæring Kommune 0 0 0 

SUM  4 113 000 000 7 476 000 000 7 697 000 000 

 

3.5.2 Nåverdijustert drift- og forvaltningskostnader (ekskl. mva og 

arbeidsgiveravgift til den samfunnsøkonomiske analysen) 

I den samfunnsøkonomiske analysen benyttes nåverdi av forventningsrett estimat som 

kostnadsestimat på drift- og forvaltningskostnad. 
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Det er ikke gjennomført en usikkerhetsanalyse for drift- og forvaltningskostnadene. De 

forventningsrette estimatene av drift- og forvaltning tar derfor utgangspunkt i forskjellen 

mellom grunnkalkylen og de forventningsrette estimatene i investeringskostnadene for de 

ulike konseptene, og legger til tilsvarende påslag på drift- og forvaltningskostnadene. 

Basisestimatet for drift- og forvaltning er beregnet med bakgrunn i investeringskostnaden og 

det er derfor vurdert at usikkerheten i tallene vil ha likhetstrekk med usikkerheten som ble 

kartlagt i usikkerhetsanalysen. Tilnærmingen er vurdert til å gi et bedre bilde av forventet 

drift- og forvaltningskostnad enn basisestimatet som er betydelig lavere for alle konsept. 

Tabell 76 Drifts- og forvaltningskostnader (ekskl. mva og arbeidsgiveravgift) fordelt 

på konsept 

 Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Drift- og forvaltnings kostnad 

(basisestimat) 
4 113 000 000 8 598 000 0004 7 697 000 000 

Nåverdi av drifts- og forvaltning 2 414 000 000 4 711 000 000 4 241 000 000 

Påslag fra basisestimat til 

forventningsrett estimat 
35 % 40 % 37 % 

Drifts- og forvaltningskostnad 

(forventningsrett estimat) 
6 351 000 000 13 258 000 000 11 632 000 000 

Nåverdi av drifts- og 

forvaltningskostnad 

(forventningsrett estimat) 

3 734 000 000 7 265 000 000 6 410 000 000 

  

                                                

 

4 Drift- og forvaltningskostnad er økt med 15 % etter grunnestimeringen på grunn av forventning om 

økt kompleksitet og kostnad ved to leverandører av den nasjonale løsningen. 
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4 Samfunnsøkonomisk analyse 

Arbeidet i denne samfunnsøkonomiske analysen er utført etter anbefalingene til 

Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring (10) (11). 

I utarbeidelsen av den samfunnsøkonomiske analysen har prosjektet gjennomført en rekke 

intervjuer, arbeidsmøter og referansebesøk i løpet av våren 2018.   

Prosjektet har blant annet: 

• Intervjuet sentrale interessenter der formålet har vært å få en bedre innsikt i dagens 

situasjon, identifisere virkninger og få interessentens vurderinger knyttet til omfanget 

av virkninger som følge av konseptene. Det ble til sammen gjennomført 45 intervjuer 

med henholdsvis: 

o Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste inkludert fastlegetjenesten 

o Ansatte i spesialisthelsetjenesten 

o Pasienter og pårørende 

• Gjennomført flere arbeidsmøter med referansekommunene, KS og pasient- og 

brukerforeningene med samfunnsøkonomisk analyse som tema, herunder  

o En kartlegging av tidsbruk knyttet til aktiviteter som dokumentasjon og 

kommunikasjon og identifisere potensial for tidsbesparelser 

o Vurdering av ikke-prissatte virkninger 

• Gjennomført erfaringsbesøk hos Helseplattformen i Midt-Norge, Bærum kommune, 

Sundhetsplatformen i Danmark og Apotti i Finland for å høste erfaringer blant annet 

knyttet til kost- og nyttevurderinger 

Intervjuene, arbeidsmøtene og referansebesøkene danner, sammen med relevant litteratur, 

statistikk og ekspertvurderinger i prosjektet, grunnlaget for å estimere de prissatte 

virkningene og vurderingene av de ikke-prissatte virkningene i den samfunnsøkonomiske 

analysen i alternativanalysen.  

Vedlegg J – Organisering av arbeidet gir en fullstendig oversikt over hvilke møter som ble 

avholdt og intervjuer som ble gjennomført i forbindelse med arbeidet. 
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4.1 Oversikt over de samfunnsøkonomiske virkningene 

 

 

4.2 Prissatte virkninger 

Under gis det en redegjørelse av estimeringen av prissatte virkninger med tilhørende 

forutsetninger og kilder. 

Investering og drifts- og forvaltningskostnader er beskrevet i kapittel 3.4.3 og 3.5.2. 

4.2.1 Endrings- og omstillingskostnader 

Den samfunnsøkonomiske verdien av endrings- og omstillingskostnadene er estimert med 

utgangspunkt i anslag på redusert produktivitet og lønnskostnader for de ansatte i 

omstillingsfasen.5 For å beregne endrings- og omstillingskostnader i konsept 4 og 7 er det 

tatt utgangspunkt i årsverk og lønnskostnader i de ulike tjenestene (se 2.2.1 og 2.3.2). 

Det er estimert endrings- og omstillingskostnader for følgende tjenester: 

• Fastlegetjenesten 

• Legevakttjenesten 

• Helsetjenester i hjemmet 

• Sykehjem: korttidsopphold 

• Sykehjem: langtidsopphold 

• Helsestasjon 

                                                

 

5 Lønnskostnader er vurdert som alternativkostnaden til tapt produktivitet fordi det alternativt kan 

settes inn ekstra personell for å opprettholde aktivitetsnivået.  

Ikke-prissatte virkningerPrissatte virkninger

Kostnadsvirkninger

Redusert tidsbruk for innbyggere

Økt innbyggertilfredshet

Endrings- og omstillingskostnader

Kostnader til drift og forvaltning

Bedre ivaretakelse av 

informasjonssikkerhet

Investeringskostnader Unngåtte kostnader i nullalternativet

Redusert tidsbruk for helsepersonell i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste

Bedre helse

Nyttevirkninger

Bedre tilgang på data om virksomhetene 

og tjenestene

Redusert ressursbruk til innhenting og 

bearbeiding av statistikk

Økt effektivitet for spesialisthelsetjenesten

Virkninger for konkurranse og innovasjon

Enklere ivaretakelse av 

personvernrettigheter for innbygger

Skattefinansieringskostnad / gevinst

Unngåtte realøkonomiske kostnader

Figur 6 Virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen 
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• Tildelingskontor 

• Fysioterapi-, ergoterapi- og rehabiliteringstjenesten 

For å estimere den samfunnsøkonomiske verdien av endrings- og omstillingskostnader er 

det forutsatt: 

• Ingen fall i produktiviteten i konsept 1 sammenliknet med nullalternativet 

• Et fall i aktivitetsnivået på 20 prosent for alle årsverk de første 6 månedene etter at et 

nytt journalsystem er innført i konsept 4 og 7. Ved utgangen av det første året etter 

innføring er aktivitetsnivået 10 prosent lavere enn i nullalternativet for konsept 4 og 7. 

Det gir et gjennomsnittlig produktivitetstap på 15 prosent første året etter innføring. 

• Et produktivitetstap på 10 prosent i år to etter innføring av konsept 4 og 7 

• Intet produktivitetstapt i år tre etter innføring av konsept 4 og 7 og ut analyseperioden 

Forutsetningene over er basert på skjønnsmessige vurderinger i prosjektet. Vurderingene 

har tatt utgangspunkt i kildene som det refereres til i kapittel 6.3.3.3 i hovedrapporten.  

Tidspunktet for når endrings- og omstillingskostnadene påløper avhenger av forutsetningene 

om innføring av konsept 4 og 7 (se omtale i konseptvalgutredningen kapittel 6.1.6).  

Tabell 77 gir en oversikt over estimerte endrings- og omstillingskostnader i nåverdi per år 

fordelt på tjeneste for konsept 4 og 7. 

Tabell 77 Oversikt over estimert endrings- og omstillingskostnader i nåverdi fordelt 

på tjeneste. 2018-kr. 

 K4 K7 

Fastlegetjenesten -14 791 172 - 847 386 504 

Legevakttjenesten -69 755 487 -70 271 901 

Helsetjenester i hjemmet -169 788 926 -171 045 907 

Sykehjem: korttidsopphold -2 758 595 485 -2 779 017 928 

Sykehjem: langtidsopphold -1 182 255 208 -1 191 007 683 

Helsestasjon -350 517 240 -353 112 190 

Tildelingskontor -186 618 390 -187 999 964 

Fysioterapi-, ergoterapi- og 

rehabiliteringstjenesten 

-337 821 795 -340 116 744 

Totalt  -5 770 143 701 -5 939 958 820 

4.2.2 Unngåtte kostnader i nullalternativet 

Unngåtte kostnader i nullalternativet er beregnet som differansen mellom kostnadene i 

nullalternativet, og de kostnadene fra nullalternativet som forventes å videreføres i de ulike 

konseptalternativene. 

4.2.2.1 Forutsetninger for kostnader i nullalternativet 

Med hensyn til kostnader i nullalternativet er følgende lagt til grunn: 

• Drift- og forvaltningskostnader for de nasjonale samhandlingsløsningene ble estimert 

for perioden 2018 – 2022 i forbindelse med samfinansieringsprosjektet våren 2018. I 

nullalternativet er kostnadene videreført frem til 2040 med en vekst på 1,95 prosent 
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per år. Dette tilsvarer gjennomsnittlig vekst per år i antall sysselsatte i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

• EPJ-løftet videreføres med en årlig ramme på 17 millioner kroner. 

• Alle kommuner vil anskaffe nye journalløsninger hvert 10. år. Etter kommunereformen 

vil tiltaket omfatte 291 kommuner. 

• Kommuner med over 10 000 innbyggere (totalt 95 kommuner) anskaffer nye 

journalløsninger alene. Kommuner med under 10 000 innbyggere (totalt 196 

kommuner) anskaffer journalløsninger i kommunale samarbeid hvor fem kommuner 

inngår. Totalt 134 anskaffelser i løpet av 10 år og omkring 13 anskaffelser per år. 

• Hver anskaffelse antas å ha en gjennomsnittlig totalkostnad på 20 millioner kroner. 

Beløpet inkluderer kostnader til anskaffelsesprosessen, kjøp av systemet, 

tilpasninger og konfigureringer samt opplæring av ansatte i det nye systemet. 

• Fastleger viderefører sine kostnader til journalløsninger. Basert på en 

inntektsundersøkelse for fastleger i 2009 (59) og beregninger utført i utredningen av 

"Én innbygger – én journal" fra 2015 er det lagt til grunn at hver fastlege årlig bruker 

34 000 kroner på drift og forvaltning av sine journalløsninger. Det er antatt at 

investeringer i journalsystem skjer hvert 10. år og koster om lag 70 000 kr per 

fastlege. Årlig drift- og forvaltningskostnad for alle fastleger er dermed estimert til 136 

millioner kroner og årlige investeringskostnader estimert til 14 millioner kroner. 

• For andre private aktører med avtale er det tatt utgangspunkt i en oversikt over til 

årlige kostnader til journalløsninger for fysioterapeuter og andre private aktører utført 

våren 2018 (60) (61). Innsamlingen viste en gjennomsnittlig årlig drift- og 

forvaltningskostnad på 12 000 kroner. Anslaget er multiplisert med antall aktører. Det 

er ikke lagt til grunn en investeringskostnad da de fleste løsningene tilbys som årlige 

lisenser.  

• Investeringskostnader fra og med 2031 er avskrevet tilsvarende antatt restverdi ved 

utgangen av 2040. Dette er gjort på investeringer i EPJ/PAS i kommunene, 

fastlegene og andre private aktører, og for investeringer i EPJ-løftet for fastleger. 
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Tabell 78 Oversikt over kostnader i nullalternativet 

Grunntabell, ekskl. mva, MNOK 2018-kroner, ikke neddiskontert. 

Aktør Type (drift og 
forv/invest) 

Løsning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Direktoratet 
for e-helse 

Drift og 
forvaltning 

E-resept (Inkl. ekstern 
drift) 

56 67 76 81 80 82 84 85 87 89 90 92 94 96 98  99  101  103  105  107  110  112  114  

Direktoratet 
for e-helse 

Drift og 
forvaltning 

Helsenorge.no (inkl. 
PHA som driftes av 
NHN) 

121 135 144 155 161 164 167 171 174 177 181 184 188 192 195  199  203  207  211  215  219  224  228  

Direktoratet 
for e-helse 

Drift og 
forvaltning 

Kjernejournal 
(forvaltning) 

56 60 63 64 66 67 68 70 71 72 74 75 77 78 80  81  83  84  86  88  89  91  93  

Direktoratet 
for e-helse 

Drift og 
forvaltning 

Forvaltningskostnader 
som følger av 
leveranser fra FIA 

5 5 15 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30  31  32  32  33  33  34  35  35  

Direktoratet 
for e-helse 

Drift og 
forvaltning 

Forvaltningskostnader 
som følger av 
leveranser fra PKT 

- 5 5 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12  12  13  13  13  13  14  14  14  

Direktoratet 
for e-helse 

Drift og 
forvaltning 

Grunndata 
(forvaltning) inkl. 
løsninger for MF Helse 

39 47 50 54 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65  67  68  69  71  72  73  75  76  

Direktoratet 
for e-helse 

Drift og 
forvaltning 

Overhead (25% - på 
alle aktiviteter over) 

69 79 88 97 99 101 103 105 107 109 111 113 116 118 120  122  125  127  130  132  35  137  140  

Direktoratet 
for e-helse 

Investering EPJ-løftet for fastleger 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 14  12  10  9  7  5  3  2  -    

NHN Drift og 
forvaltning 

Helsenorge.no og 
Farm 2 

16 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32  33  33  34  35  35  36  37  37  

NHN Drift og 
forvaltning 

Digital Dialog Fastlege - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  2  2  2  2  2  

NHN Drift og 
forvaltning 

Digihelse - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1  1  1  2  2  

NHN Drift og 
forvaltning 

Kjernejournal (drift) 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21  22  2  22  23  23  24  24  25  

NHN Drift og 
forvaltning 

Helse ID  10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13  14  14  14  14  15  15  15  15  

NHN Drift og 
forvaltning 

Grunndata (drift) inkl. 
komponenter for MF 
Helse 

11 16 18 18 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20  21  21  21  22  22  23  23  24  

NHN Drift og 
forvaltning 

FIA (drift og 
vedlikehold) 

15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20  20  21  21  21  22  22  23  23  

NHN Drift og 
forvaltning 

Digital samhandling og 
Meldingsutbredelse 

18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25  25  26  26  27  27  28  28  29  
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NHN Drift og 
forvaltning 

HelseCERT 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21  22  22  22  23  23  24  24  25  

NHN Drift og 
forvaltning 

Helsenettet 174 216 222 229 236 241 245 250 255 260 265 270 275 281 286  292  298  303  309  15  321  328  334  

NHN Drift og 
forvaltning 

Administrasjonskostna
d (14,0%) 

39 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62  63  64  66  67  68  70  71  72  

Kommunene Investering Investering i EPJ i 
kommunene 

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 73 65  57  49  41  32  24  16  8  -    

Kommunene Investering Investering i EPJ i 
kommunene 

189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 170 151  132  113  95  76  57  38  19  -    

Kommunene Drift og 
forvaltning 

Drift og forvaltning av 
EPJ i kommunene 

483 483 483 483 483 493 502 512 522 532 542 553 564 575 586  597  609  621  633  645  658  671  684  

Fastleger Investering Investering EPJ - 
fastleger 

14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 13  11  10  8  6  5  3  2  -    

Fastleger Drift og 
forvaltning 

Drift og forvaltning EPJ 
fastleger 

133 135 136 137 139 140 142 143 144 146 147 149 150 151 153  154  155  156  157  158  159  160  161  

Private aktører 
m/ avtale 

Investering Investeringer EPJ - - - - - - - - - - - - - - -      -     -    -    -    -    

Private aktører 
m/ avtale 

Drift og 
forvaltning 

Drift- og forvaltning 
EPJ 

41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 50 50  51  52  53  53  54  55  56  57  
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4.2.2.2 Unngåtte kostnader i nullalternativet i konsept 1 

I beregningen av unngåtte kostnader i nullalternativet er følgende kostnader trukket fra drift- 

og forvaltningskostnadene:  

• Trukket fra 10 millioner kroner i drift og forvaltning e-resept i perioden 2020-2022 fordi 

det investeres i SFM og det vil derfor ikke være nødvendig med oppgradering av 

dagens FM som ligger innbakt i disse estimatene. 

• 15 prosent fratrekk på drift og forvaltning e-resept etter 2022, da det er lagt inn 

kostnader til drift og forvaltning av basis SFM i konsept 1 

• Det er ikke estimert unngåtte kostnader til investeringer i nullalternativet i konsept 1. 

 

4.2.2.3 Unngåtte kostnader i nullalternativet i konsept 4 

Nasjonale samhandlingsløsninger 

• Antas at kjernejournal avsluttes når alle kommuner, fastleger og andre private med 

avtale har tatt i bruk ny løsning (fra 2031). 

• Trukket fra 10 millioner kroner i drift og forvaltning e-resept i perioden 2020-2022, da 

det investeres i SFM. Det vil derfor ikke være nødvendig med oppgradering av 

dagens FM som ligger innbakt i disse estimatene. 

• 15 prosent fratrekk på drift og forvaltning e-resept etter 2022 fordi det er lagt inn 

kostnader til drift og forvaltning av basis SFM i konsept 4 

• EPJ-løftet for fastleger videreføres til og med 2023, men stanses når første kommune 

tar i bruk en av de nye løsningene 

Kommunene 

• Det er forutsatt at investeringer i eksisterende EPJ hos kommune trappes gradvis ned 

i etterkant av at en beslutning om innføring av nasjonal kommunal løsning er fattet:  

2021 2022 2023 2024 2025 

75 % 50 % 25 % 25 % 0 % 

 

Det er forutsatt at drift- og forvaltningskostnader stanses året etter at en kommune kobles på 

en av de nye løsningene. 

Figur 7 Unngåtte drifts- og forvaltningskostnader i konsept 1. 
Ikke-neddiskonterte verdier. 2018-kr. 
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Fastlegene og andre private med avtale 

• Det er forutsatt at investeringer i eksisterende EPJ hos fastlegene og andre private 

med avtale trappes gradvis ned i etterkant av en beslutning om innføring av nasjonal 

kommunal løsning: 

2021 2022 2023 2024 2025 

75 % 50 % 25 % 25 % 0 % 

 

• Det er forutsatt at drift- og forvaltningskostnader stanses året etter at fastlegen eller 

annen privat aktør kobles på en av de nye løsningene. 

 

 

 

4.2.2.4 Unngåtte kostnader i nullalternativet i konsept 7 

Nasjonale samhandlingsløsninger 

• Kjernejournal kan avsluttes når alle kommuner er koblet på nasjonal løsning og ny 

HIE (fra og med 2031) 

• Trukket fra 10 millioner kroner i drift og forvaltning av e-resept i perioden 2020-2022 

fordi vi investerer i basis SFM og derfor ikke nødvendig med oppgradering av dagens 

FM som ligger innbakt i disse estimatene.  

Figur 8 Unngåtte investeringskostnader i konsept 4. 
Ikke-neddiskonterte verdier. 2018-kr. 

 

Figur 9 Unngåtte drifts- og forvaltningskostnader i konsept 4. 
Ikke-neddiskonterte verdier. 2018-kr. 
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• Reduserer drift og forvaltning av e-resept med 15 prosent etter 2022 fordi det er lagt 

inn kostnader til drift og forvaltning av basis SFM i konsept 7 

• EPJ-løftet for fastleger stanses fra og med 2024 når utrulling av nasjonal løsning 

starter. 

Kommuner, fastleger og andre private med avtale: 

• Det er forutsatt at andelen investeringer i EPJ hos kommune, fastlege og andre 

private med avtale trappes gradvis ned i etterkant av at det er fattet beslutning om 

innføring av nasjonal løsning: 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

75 % 50 % 25 % 25 % 0 % 

• Antar at all investering i eksisterende EPJ/PAS hos kommuner, fastleger og andre 

private med avtale stanser i 2025. 

• Drift og forvaltning av eksisterende EPJ/PAS løsninger hos både kommuner, 
fastleger og andre aktører med avtale stanser året etter at en aktør har tatt i bruk ny 
løsning 

 

 

 

 

 

Figur 10 Unngåtte investeringskostnader i konsept 7. 
Ikke-neddiskonterte verdier. 2018-kr. 

 

Figur 11 Unngåtte drifts- og forvaltningskostnader i konsept 7. 
Ikke-neddiskonterte verdier. 2018-kr. 
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4.2.3 Bedre helse 

Gjennom intervjuer med helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste6 inkludert 

fastlegetjenesten, samt kartlegging av litteratur og erfaringer fra andre prosjekter, er det 

identifisert et potensial for å redusere omfanget av feil, svikt og skader, samt gi en mer 

optimal behandling i alle konseptene sammenliknet med nullalternativet. Høyere 

pasientsikkerhet vil resultere i bedre helse for innbyggere. Oversikt over relevant litteratur 

som dokumenterer årsakssammenhengen mellom journalsystem/informasjonsdeling og 

færre feil, svikt og skader er dokumentert i kapittel 6.3.3.5 i konseptvalgutredningen.  

For å estimere omfanget av hvor mange feil, svikt og skader som kan unngås i de ulike 

konseptene og sammenliknet med nullalternativet er det tatt utgangspunkt i aktivitetsnivået i 

tjenesten (antall konsultasjoner/timer levert/døgnopphold) og omfanget av feil, svikt og 

skader som oppstår i tjenesten i dag. Deretter er det gjort en vurdering av hvor mange av 

disse skadene som kan påvirkes av ulike tiltak. Det vil være en risiko knyttet til medisinsk 

behandling og derfor vil det alltid være et antall pasientskader som det ikke vil være mulig å 

påvirke. Det er gjort en vurdering av hvor mye denne andelen kan påvirkes av de ulike 

konseptene. Vurderingen er korrigert for utviklingen i nullalternativet.  

For å beregne den samfunnsøkonomiske verdien av bedre helse er kvalitetsjusterte leveår 

(QALY) benyttet. Utgangspunktet for verdsettingen er basert på et notat fra Helsedirektoratet 

til Direktoratet for økonomistyring og Statens vegvesen Vegdirektoratet (12). 

Beregningsmetoden er illustrert i Figur 12. 

 

 

 

Det er få kilder som dokumenterer omfanget av feil, svikt og skader og ikke-optimal 

behandling i tjenesten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For å estimere 

omfanget av feil, svikt og skader som vil oppstå i nullalternativet er det derfor lagt en rekke 

forutsetninger per tjeneste til grunn, jf. Tabell 79.  

Alle vurderingene er sett opp mot statistikk fra Norsk Pasientskadeerstatning. Det er kun et 

fåtall pasientskader som fører til erstatning. Årsaken til dette er hovedsakelig at det ikke gis 

erstatning for "tort og svie". Norsk pasientskadeerstatning dekker først og fremst det 

økonomiske tapet som følge av behandlingsskaden. I tillegg er det mange som ikke søker 

                                                

 

6 Oversikt over intervjuene med dato, type helsepersonell og tjeneste samt tema for intervju 

fremkommer i vedlegg J Organisering av arbeidet, kapittel 4.2. 

Figur 12 Illustrasjon av beregningsmetode for å estimere verdien av bedre helse 
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erstatning av ulike årsaker7. Omfanget som gis erstatning representerer derfor ikke omfanget 

av pasientskader. I prosjektets møte med Norsk pasientskadeerstatning ble det opplyst at 

det sannsynligvis er store mørketall i omfanget av pasientskader. Den nasjonale GTT-

undersøkelsen i spesialisthelsetjenesten og Meldeordningen for uønskede hendelser i 

spesialisthelsetjenesten underbygger disse mørketallene hvor antallet skader og antallet 

uønskede hendelser er langt høyere enn antallet saker Norsk Pasientskadeerstatning 

behandler.  

Tabellen under viser en oversikt over volum per år og for de ulike tjenestene og forutsatt 

skadeomfang (totalt). Det er antatt at det ikke oppstår pasientskade i fysioterapitjenesten.  

Tabell 79 Oversikt over estimat for andel skader som oppstår i tjenesten per år i 
nullalternativet 
Tjeneste Volum per år (2017 tall) Andel skader som 

oppstår per år 

Kilde på andel skader som 

oppstår per år 

Fastlegetjenesten 12 002 101 konsultasjoner 1 % per konsultasjon Levels of harm in primary 

care, The Health foundation, 

2011 (13) 

Legevakttjenesten 1 182 711 konsultasjoner 2 % per konsultasjon Levels of harm in primary 

care, The Health foundation, 

2011 (13) 

Helsetjenester i 

hjemmet 

78 697 493 timer 

hjemmesykepleie levert 

0,0001 skader per 

arbeidstime 

Avvikstall fra 

referansekommune 2017 

viser at 0,5 % av besøk 

medfører avvik. Det antas at 1 

% av alle avvik fører til en 

skade. Dette regnes om til 

avvik per time 

hjemmesykepleie levert av 

referansekommunen. 

Sykehjem: 

korttidsopphold 

5 002 døgnplasser 0,3657 skader per 

døgnplass 

Avvik per døgnplass hentet 

fra erfaringer fra Lilleborg 

sykehjem og Ryenhjemmet i 

2013 (14) som er nedjustert 

med 1 % i året frem til 2018 

basert på en masteroppgave 

fra Universitetet i Stavanger 

som tar for seg uønskede 

hendelser i kommunale 

sykehjem (15). 

 

Det er antatt at 20 % av alle 

avvik fører til skade. 

Sykehjem: 

langtidsopphold 

27 982 døgnplasser 0,0183 skader per 

døgnplass 

Avvik per døgnplass hentet 

fra erfaringer fra Lilleborg 

sykehjem og Ryenhjemmet i 

2013 (14) som er nedjustert 

med 1 % i året frem til 2018 

basert på en masteroppgave 

fra Universitetet i Stavanger 

                                                

 

7 Det krever ressurser å søke, pasient er i en sårbar situasjon, flere pasienter ønsker ikke å ødelegge 

relasjonene med fastlegen sin med mer.  
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som tok for seg uønskede 

hendelser i kommunale 

sykehjem (15). 

 

Det er antatt at 20 % av alle 

avvik fører til skade. 

Helsestasjon 968 383 konsultasjoner 44 skader totalt Historiske tall fra Norsk 

Pasientskadeerstatning 

 

Basert på en britisk analyse er det vurdert at 76 prosent av feil, svikt og skader av det totale 

omfanget av skader kan unngås ved å implementere ulike tiltak. De øvrige prosentene er 

blant annet skader som aksepteres og som er kalkulert inn i vurderingen om behandling eller 

ikke (16).   

Basert på innsikt blant prosjektets helsepersonell, erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter 

og relevant litteratur som presenteres i kapittel 6.3.3.5 i konseptvalgutredningen er det gjort 

vurderinger knyttet til i hvor stor grad de ulike konseptene vil kunne redusere omfanget av 

feil, svikt og skader (som kan påvirkes) sammenliknet med nullalternativet. Denne 

vurderingen er også basert på en gjennomgang av statistikk som kartla årsak bak 

skadeutbetalinger fra Norsk Pasientskadeerstatning de siste 5 årene. En stor andel av 

årsaken bak skadene som det gis erstatning for er mangel på informasjon og forsinket 

diagnostikk. Dette er aktiviteter som konseptene vil påvirke i varierende grad. 

Tabell 80 illustrerer forutsetningene som ligger til grunn knyttet til omfanget som blir påvirket i 

de ulike konseptene. Da det i konsept 4 er forutsatt at 40 prosent av befolkningen vil ha 

fastleger og andre private med avtale som inngår journalsamarbeid med kommunen (se 

omtale i konseptvalgutredningen kapittel 6.1.4) er det i grunnlag for beregningene lagt ulike 

forutsetninger til grunn for de som inngår samarbeid (S) og de som ikke inngår samarbeid 

(IS). 

Tabell 80 Andel skader som kan forhindres i de ulike konseptene  
(prosent av de 76 prosentene som kan påvirkes av skadene) 

Tjeneste Konsept 1 Konsept 4  

(ikke 

samarbeid) 

Konsept 4 

(samarbeid) 

Konsept 7 

Fastlegetjenesten 13 % 21 % 38 % 50 % 

Legevakttjenesten 16 % 28 % 46 % 60 % 

Helsetjenester i hjemmet 10 % 22 % 38 % 50 % 

Sykehjem: korttidsopphold 13 % 23 % 42 % 55 % 

Sykehjem: langtidsopphold 3 % 27 % 30 %  40 % 

Helsestasjon 2 % 19 % 30 % 40 % 

For å verdsette virkningen i QALY er det behov for å kategorisere skadegraden som kan 

unngås.8  

                                                

 

8 Definisjonene følger notatet fra Helsedirektoratet 
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Tabell 81 illustrerer kategoriseringen som ligger til grunn for beregningene i prosentvis andel 

av den totale skadegraden. Fordeling av skadegrad er i hovedsak basert på en gjennomgang 

av statistikk fra Norsk Pasientskadeerstatning de siste 5 årene samt avvikstall fra 

referansekommunene. 

Tabell 81 Fordeling av alvorlighetsgrad mellom skader som oppstår 

Tjeneste Meget 

alvorlig 

Alvorlig Lettere   Kilde 

Fastlegetjenesten 0,03 % 0,03 % 99,94 % 

Basert på statistikk fra NPE. Antall skader med 

menerstatning brukes som en proxy for meget alvorlige 

skader. Klassifisering av NPE-statistikk av leger i 

prosjektet viser ca. 1-1 forhold mellom alvorlige og 

meget alvorlige skader. Resten anses som lettere. 

Legevakttjenesten  0,03 % 0,03 % 99,94 % 

Basert på statistikk fra NPE. Antall skader med 

menerstatning brukes som en proxy for meget alvorlige 

skader. Klassifisering av NPE-statistikk av leger i 

prosjektet viser ca. 1-1 forhold mellom alvorlige og 

meget alvorlige skader. Resten anses som lettere. 

Helsetjenester i 

hjemmet 
0,10 % 4,40 % 95,50 % Basert på avvikstall fra referansekommune 

Sykehjem: 

Korttidsopphold 
2,25 % 2,25 % 95,50 % 

Antar samme fordeling som for hjemmesykepleie, med 

unntak av at det er like mange meget alvorlige som 

alvorlige skader 

Sykehjem: 

Langtidsopphold 
1,10 % 4,40 % 94,50 % Antar samme fordeling som for hjemmesykepleie 

Helsestasjon 0,47 % 0,47 % 99,07 % 

Basert på statistikk fra NPE. Antall skader med 

menerstatning brukes som en proxy for meget alvorlige 

skader. Klassifisering av NPE-statistikk av leger i 

prosjektet viser ca. 1-1 forhold mellom alvorlige og 

meget alvorlige skader. Resten anses som lettere. 

Tabell 82 gir en beskrivelse av de 3 kategoriene som er benyttet. Beskrivelsen er hentet fra 

notatet fra Helsedirektoratet (12). 

Tabell 82 Beskrivelse av de ulike skadegradene 

Skadegrad Beskrivelse 

Lettere skade Ingen sykehusinnleggelse, men mulig poliklinisk behandling. Sår og 

skrammer som kan gi ubehag. Mindre ubehag og ubesvær i noen dager. 

Helt bra igjen etter noen dager – ikke noe varig ubesvær.9  

                                                

 

9 Kategorien «lettere skade» inkluderer også ikke-optimal behandling. Deler av behandlingen i dag er 

nødvendigvis ikke optimal, men behandlingen fører heller ikke til en feil eller pasientskade. 

Konsekvensen kan være at eksempelvel brukes lenger tid før diagnose setter som betyr at pasienten 

opplever ubehag lenger og flere ressurser benyttes før behandling starter. Det antas at de ulike 

konseptene i varierende grad kan føre til mer optimal behandling.   
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Alvorlig skade Sykehusinnleggelse i flere dager eller flere uker, med lettere smerter eller 

ganske store smerter. Etter sykehusoppholdet er det noe smerte eller 

ubehag i noen uker. Noen begrensninger på fritids- og arbeidsmuligheter i 

noen uker eller måneder. Helt bra igjen, normalt etter noen måneder eller 

maksimum tre år. 

Meget alvorlig skade Sykehusinnleggelse i flere uker eller måneder, med ganske store smerter 

eller svært store smerter. Etter sykehusopphold er det smerte eller ubehag 

resten av livet, med til dels store begrensninger på fritids- og 

arbeidsmuligheter for resten av livet. 

 

Tabell 83 viser hvilke verdier for QALY som er benyttet for de ulike skadegradene. Satsen på 

verdiene er basert på notatet fra Helsedirektoratet10. (12) Det er den laveste verdien av tapte 

QALY som er benyttet for de ulike skadekategoriene. For lettere skade er tapte QALY i 

tillegg justert ned, da det i notatet antas at en lettere skade varer fra 14 dager opptil en 

måned. Av hensyn til forsiktighetsprinsippet og definisjonen av lettere skade i denne 

utredningen er verdien på lettere skade nedjustert. Det antas at kostnaden ved en skade er 

jevnt fordelt over hele skadeperioden og at en lettere skade i gjennomsnitt varer i fem dager. 

Verdien av lettere skader i utredningen er derfor satt til verdien av en skade per dag basert 

på Helsedirektoratets notat ganget med fem. Tallene er i 2018 kroner. 

Tabell 83 Velferdseffekt ved ulike type skader beregnet ved QALY. 2018-kr. 

 Verdi 

Velferdseffekt per statistisk meget alvorlig skade beregnet ved tapte QALY 12 452 331 

Velferdseffekt per statistisk alvorlig skade beregnet ved tapte QALY 97 997 

Velferdseffekt per statistisk lettere skade beregnet ved tapte QALY 1 384 

Øvrige beregningstekniske forutsetninger som fremkommer i tabell 14 i 

konseptvalgutredningen er benyttet til å estimere nåverdien over analyseperioden per 

tjenesteområde per konsept som fremkommer i Tabell 84.  

Tabell 84 Nåverdi av Bedre helse (QALY) fordelt på ulike tjenester per konsept.  
2018-kr. 
Tjeneste Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Fastlegetjenesten 693 274 333 762 378 988 1 421 966 586 

Legevakttjenesten 157 965 8143 198 348 704 323 442 482 

Helsetjenester i hjemmet 153 1436 256 
255 626 700 452 966 754 

Sykehjem: Korttidsopphold 614 467 479 788 437 550 1 475 887 871 

Sykehjem: Langtidsopphold 24 213 170 159 752 325 179 276 113 

Helsestasjon 7 497 116 67 511 430 106 680 358 

Sum 1 650 554 167 2 232 055 696 3 960 220 164 

                                                

 

10 Tabell 3.5 på side 14 i notatet fra helsedirektoratet 
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4.2.4 Unngåtte realøkonomiske kostnader 

Som utgangspunkt for å beregne den samfunnsøkonomiske verdien av unngåtte 

realøkonomiske kostnader som følger av feil, svikt og skader er det lagt til grunn de samme 

forutsetningene som beskrevet i kapittel 4.2.3 Bedre helse. 

De realøkonomiske kostnadene som oppstår i forbindelse med at en feil, skade eller svikt 

oppstår i nullalternativet er inndelt i helsetjenestekostnader (60 prosent) og produksjonstap 

for samfunnet (40 prosent). For å ta høyde for at mange som bruker kommunale helse- og 

omsorgstjenester ikke er i jobb (som eksempelvis pasienter på langtidsopphold) er det kun 

estimert produksjonstap for 40 prosent av tilfellene som oppstår i fastlegetjenesten og på 

legevakten. For øvrige tjenester er det ikke estimert et produksjonstap når en feil, svikt eller 

skade oppstår, kun helsetjenestekostnader. 

Grunnlag for kostnadsestimatene er basert på beregningene i notatet fra Helsedirektoratet til 

Statens Vegvesen. Den realøkonomiske kostnaden av lettere skade er nedjustert med 

bakgrunn i samme argumentasjon og på samme måte som verdien av QALY er nedjustert. 

Dette er beskrevet kapitel i 4.2.3 Bedre helse. 

Tabellen under viser verdiene som brukes for å beregne de unngåtte realøkonomiske 

kostnadene som følger av redusert feil, svikt og skader og en mer optimal behandling. 

Tabell 85 Realøkonomiske kostnader ved ulike type skader (totalt for 
helsetjenestekostander og produksjonstap for samfunnet) 2018-kr. 
 Verdi 

Realøkonomiske kostnader per statistisk alvorlig skade 10 217 142 

Realøkonomiske kostnader per statistisk meget alvorlig skade 4 402 967 

Realøkonomiske kostnader per statistisk lettere skade 35 507 

 

Øvrige beregningstekniske forutsetninger som fremkommer i tabell 14 i 

konseptvalgutredningen er benyttet til å estimere nåverdien over analyseperioden per 

tjenesteområde som fremkommer i Tabell 86.  

Tabell 86 Nåverdi av realøkonomiske besparelser fordelt på helseøkonomiske 
kostnader og produksjonstap per konsept (2018-kr.) 
Tjeneste Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Realøkonomiske besparelser: 

Helseøkonomiske kostnader 
5 824 478 047 7 550 155 364 13 484 757 948 

Realøkonomiske besparelser: 

Produksjonstap 
1 093 918 340 1 234 619 452 2 243 003 928 

SUM 6 918 396 387 8 784 774 816 15 727 761 876 
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4.2.5 Redusert tidsbruk for helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

Gjennom intervjuer med helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste11 inkludert 

fastlegetjenesten12, samt eksempler fra pilotprosjekter, er det identifisert et potensial for 

tidsbesparelser knyttet til dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp. Pilotprosjektene er 

gjengitt i boksen i kapittel 6.3.3.7 i konseptvalgutredningen. 

Det eksisterer lite dokumentasjon av tidsbruk knyttet til administrasjon, kommunikasjon og 

ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet gjennomførte derfor selv en 

omfattende kartlegging av tidsbruken hos ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Kartleggingen tok for seg: 

• Hvilke aktiviteter vil kunne påvirkes av nasjonal kommunal løsning (tilsvarende 

konsept 7) 

• Hvor mye tid brukes på disse aktivitetene i dag 

• Hva er potensialet for tidsbesparelser eller hvor mye mer tid vil disse aktivitetene 

kreve i en nasjonal kommunal løsning (tilsvarende konsept 7) 

Til sammen fikk prosjektet 48 utfylte skjemaer som har identifisert et potensial for 

tidsbesparelser1314. Ingen av skjemaene rapporterte økt bruk av tid for en nasjonal kommunal 

løsning sammenliknet med dagens situasjon. 

En sentral forutsetning for beregningene av den samfunnsøkonomiske verdien av spart tid er 

at observasjonene representerer alle ansatte i disse tjenestene, og derfor kan aggregeres 

opp på nasjonalt nivå. 

For å ivareta et forsiktighetsprinsipp, samt at erfaring med IKT-prosjekter tilsier at realisering 

av tidsbesparelser ofte er lavere enn først antatt, ble kun deler av observasjonene brukt som 

grunnlag i estimatene. Utvalget som la grunnlaget for estimatene i beregningene ble derfor: 

• Observasjoner der prosjektet hadde to eller flere skjemaer fra samme tjeneste ble tatt 

med i verdsettingen 

• Kun de 3-4 aktivitetene der potensialet for tidsbesparelser ble vurdert størst er med i 

verdsettingen 

• Den laveste observasjonen for hver av de 3-4 aktivitetene er brukt som utgangspunkt 

for verdsettingen 

I etterkant av bearbeidelsen av tallmaterialet ble det foretatt en vurdering av helsepersonell i 

prosjektet. Enkelte observasjoner ble justert ned. Tallene ble presentert i et arbeidsmøte 

med referansekommunen 8. mai 2018 (se vedlegg J Organisering av arbeidet). 

                                                

 

11 Oversikt over intervjuene med dato, type helsepersonell og tjeneste samt tema for intervju 

fremkommer i vedlegg J Organisering av arbeidet, kapittel 4.2. 

12 Inkluderer fastleger og helsesekretærer.  

13 Noen skjema ble fylt ut av enkeltpersoner. Andre skjemaer ble fylt ut av en gruppe som kom med 

samlede vurderinger. 

14 Alle observasjonene ble omregnet til spart tid per dag per årsverk 
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For å differensiere tidsbesparelser mellom konsept 7 og de øvrige konseptene ble det gjort 

vurderinger av helsepersonell, IT-arkitekter og samfunnsøkonomer i prosjektet som har god 

kjennskap til sektoren og de ulike konseptene. Vurderingene tok da utgangspunkt i 

observasjonene fra ansatte i tjenesten, informasjon fra intervjuer, arbeidsmøter med 

tjenestene samt vurderinger av forutsetninger ved de ulike konseptene beskrevet i 6.3.1.4 i 

konseptvalgutredningen. I tillegg ble det korrigert for utviklingen i nullalternativet. 

Tabell 87 illustrerer potensialet for tidsbesparelser per tjeneste per konsept, inkludert 

nullalternativet, som ligger til grunn for estimeringen av den samfunnsøkonomiske nytten av 

spart tid for helsepersonell. Da det i konsept 4 er forutsatt at 40 prosent av befolkningen vil 

ha fastleger og andre private med avtale som inngår journalsamarbeid med kommunen (se 

omtale i konseptvalgutredningen kapittel 6.1.4) er det i grunnlag for beregningene lagt ulike 

forutsetninger til grunn for de som inngår samarbeid (S) og de som ikke inngår samarbeid 

(IS). 
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Tabell 87 Oversikt over minutter spart per vakt per tjeneste i kommunal helse- og omsorgstjeneste  
  

Aktivitet Konsept 7 
Konsept 4 

(Samarbeid) 
Konsept 4  

(Ikke samarbeid) 
Konsept 1 Nullalternativet 

Sykehjem: 
korttidsopphold 

Lete etter informasjon 10     

Telefonkontakt 7     

Dobbel-/trippelføre informasjon 5     

Dokumentere i EPJ/journal 4     

Sum 26 25 15 10 2,5 

 
Prosentvis endring fra K7  4 % 42 % 62 %  

Fastlegetjenesten  
(inkl. helsesekretærer) 

Telefonkontakt Totalt 12     

E-kommunikasjon med samarbeidspartnere 12     

Lete etter informasjon (i eget system) 6     

Dokumentere i EPJ/journal 5     

Sum 35 30 25 10 5 

 
Prosentvis endring fra K7  14 % 29 % 71 %  

Tildelingskontor 

Saksutredning / forslag til vedtak - kartleggingsbesøk og 
etterarbeid 

3     

Vedtaksprosess total 5     

Informasjonsinnhenting / Kartlegging av behov total 10     

Mottak av søknad  2     

Sum 20 20 15 5 1,25 

 
Prosentvis endring fra K7  0 % 25 % 75 %  

Sykehjem: 
langtidsopphold 

Dobbel-/trippelføre samme type informasjon 8     

Telefonkontakt  5     

Lete etter informasjon 4     

Sum 17 17 17 5 1,25 

 
Prosentvis endring fra K7  0 % 0 % 71 %  

Fysioterapi-, ergoterapi- 
og 

rehabiliteringstjenesten 

Dobbel-/trippelføre samme type informasjon 7     

Lete etter nødvendig og relevant pasientinformasjon i 
EPJ/andre kommunale løsninger 

3     

Skrive søknad 3     

Dokumentere i EPJ/journal 2     
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Sum 15 15 10 0 0 

 
Prosentvis endring fra K7  0 % 33 % 100 %  

Helsestasjon 

Dokumentere i EPJ/journal 5     

Telefonkontakt 10     

Dobbel-/trippelføre samme type informasjon 5     

Opprette henvisning 5     

Sum 25 25 15 5 1,75 

 
Tid spart etter nullalternativet      

 
Prosentvis endring fra K7  0 % 40 % 80 %  

Helsetjenester i 
hjemmet 

Lete etter nødvendig og relevant pasientinformasjon i 
EPJ/andre kommunale løsninger 

10     

Dobbel-/trippelføre samme type informasjon 10     

Dokumentere i EPJ/journal 5     

Fakse 3     

Sum 28 25 15 10 3,5 

 
Tid spart etter nullalternativet      

 
Prosentvis endring fra K7  11 % 46 % 64 %  

Legevakttjenesten 

Lete etter nødvendig og relevant pasientinformasjon i 
EPJ/andre kommunale løsninger 

10     

Dobbel-/trippelføre samme type informasjon 5     

Dokumentere i EPJ/journal 7,5     

Innhente informasjon i medisinske oppslagsverk 7,5     

Sum 30 25 20 10 2,5 

  Prosentvis endring fra K7  17 % 33 % 67 %  
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For å aggregere estimatene på nasjonalt nivå og verdsette den samfunnsøkonomiske 

verdien av spart tid, er estimatene multiplisert med antall årsverk med tilhørende 

årsverkskostnader (se 2.2.1 og 2.3.2). Det er kun årsverk som det er antatt tiltaket vil kunne 

påvirke som er inkludert i beregningene. For å estimere virkningen fremover i tid er det lagt til 

grunn vekstkurver for tjenestene som fremkommer i 2. 

Den samfunnsøkonomiske nåverdien av tidsbesparelser for helsepersonell i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste som presenteres i alternativanalysen i konseptvalgutredningen er 

justert for gjennomføringen og innfasing av konseptalternativene, vurdering av når 

gevinstene kan hentes ut (se omtale i konseptvalgutredningen i 6.3.1.3) og øvrige 

beregningstekniske forutsetninger som fremkommer i Tabell 14 i konseptvalgutredningen.  

Tabell 88 gir en oversikt over nåverdien av tidsbesparelser fordelt på tjeneste benyttet i den 

samfunnsøkonomiske analysen. 

Tabell 88 Nåverdi av tidsbesparelse per tjeneste (2018-kr.) 

Tjeneste Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Fastlegetjenesten (inkl. helsesekretærer) 624 981 431 1 537 132 318 2 647 207 978 

Legevakttjenesten 74 916 951 125 656 846 193 529 136 

Helsetjenester i hjemmet 2 393 502 759 4 477 394 788 6 586 579 385 

Sykehjem: korttidsopphold 3 296 791 544 5 556 487 633 7 322 565 378 

Sykehjem: langtidsopphold 814 817 078 2 482 860 343 2 502 040 366 

Helsestasjon 163 140 484 656 564 743 816 104 843 

Tildelingskontor 103 831 627 270 041 975 137 305 081 

Fysioterapi-, ergoterapi- og 

rehabiliteringstjenesten 

0 383 471 212 591 816 503 

Sum 7 471 981 876 15 489 609 858 20 797 148 670 

 

4.2.6 Skattefinansieringskostnad/gevinst 

I henhold til Finansdepartementets rundskriv (10) er det estimert 20 prosent 

skattefinansieringskostnad eller gevinst på alle prissatte virkninger som vil påvirke offentlige 

budsjetter.  

Det er lagt til grunn en skattefinansieringskost- og gevinst på alle de prissatte virkningene i 

analysen med følgende unntak: 

1. Det er ikke beregnet skattefinansieringskostnad på endrings- og omstillingskostnaden 

da lønnskostnadene kun er brukt for å beregne den samfunnsøkonomiske verdien av 

tapt produktivitet og det er forutsatt at den tapte produktiviteten ikke vil gå ut over 

offentlige budsjetter, men resultere i redusert tjenestetilbud15 

2. Det er ikke beregnet skattefinansieringsgevinst for virkningen bedre helse da dette er 

verdsatt i QALY og ikke vil påvirke offentlige budsjetter direkte 
                                                

 

15 Dersom det ble forutsatt at den tapte produktiviteten ble kompensert gjennom økt bemanning vil det 

medføre reelle budsjettøkninger for den enkelte kommune og således medføre 

skattefinansieringskostnad 
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3. De unngåtte realøkonomiske kostnadene knyttet til feil, svikt og skader kan deles inn i 

to hovedkategorier; helsetjenestekostnader (60 prosent) og produksjonstap for 

samfunnet (40 prosent). Sparte utgifter til helsetjenestekostnader16 vil påvirke 

offentlige budsjetter og det er derfor beregnet en skattefinansieringsgevinst på 

unngåtte helsetjenestekostnader. Det er derimot ikke beregnet en 

skattefinansieringsgevinst på redusert produksjonstap for samfunnet (som følge av 

redusert fravær fra arbeidslivet) da det legges til grunn at det ikke påvirker offentlige 

budsjetter. 

Tabell 89 viser nåverdi av skattefinanseringskostnad og -gevinst for de ulike konseptene. 

Den nederste raden gir netto skattefinansieringsgevinst som også er gjengitt i 

konseptvalgutredningen under kapittel 6.3.3.8. 

Tabell 89 Nåverdi av skattefinansieringskostnad og skattefinansieringsgevinst av de 
ulike konseptene (2018-kr.) 
 Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Skattefinansieringskostnad - 1 741 758 086 - 3 793 642 282 - 3 437 610 748 

Skattefinansieringsgevinst 2 729 459 432 6 358 453 961 8 620 309 055 

Netto skattefinansieringsgevinst 987 701 345 2 564 811 679 5 182 698 307 

                                                

 

16 Forutsatt at alle utgifter dekkes av det offentlige, ingen egenandel. 
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4.2.7 Realiseringskurver 

Tabell 90 illustrerer realiseringskurvene for de ulike prissatte virkningene per konsept.  

Tabell 90 Realiseringskurver 

Realiseringsprofil "Bedre helse" og "Unngåtte 

realøkonomiske kostnader", kommune (ekskl. 

private med avtale) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 - 2040 

konsept 7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 8 % 13 % 20 % 31 % 69 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 7 % 12 % 17 % 28 % 68 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 9 % 19 % 31 % 42 % 73 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

                                   

Realiseringsprofil "Bedre helse" og "Unngåtte 

realøkonomiske kostnader", privat med avtale 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 - 2040 

konsept 7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 8 % 13 % 20 % 31 % 69 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 9 % 13 % 18 % 27 % 67 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 9 % 19 % 31 % 42 % 73 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

                                   

Realiseringsprofil "Redusert tidsbruk for 

helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste", kommune (ekskl. private 

med avtale) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 - 2040 

konsept 7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 8 % 13 % 20 % 31 % 69 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 6 % 14 % 23 % 34 % 55 % 85 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 1 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 8 % 15 % 27 % 43 % 61 % 78 % 88 % 93 % 98 % 100 % 100 % 100 % 

                                   

Realiseringsprofil "Redusert tidsbruk for 

helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste", privat med avtale 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 - 2040 

konsept 7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 8 % 13 % 20 % 31 % 69 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 17 % 27 % 36 % 55 % 84 % 100 % 100 % 100 % 

konsept 1 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 8 % 15 % 27 % 43 % 61 % 78 % 88 % 93 % 98 % 100 % 100 % 100 % 
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4.3 Ikke-prissatte virkninger 

Vurderingene av de ikke prissatte virkningene er vurdert i henhold til Finansdepartementets 

+/- metode. Spesielt styrken i vurderingen av omfang er gjort på bakgrunn av:  

• Telefonintervjuer med helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjeneste 

• Telefonintervjuer med helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 

• Telefonintervjuer med pasienter og pårørende  

• Arbeidsmøter med helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste i 

referansekommunene 

• Litteratur og pilotprosjekter 

I arbeidsmøte med helsepersonell i referansekommunene, Legeforeningen, Norsk 

sykepleieforbund, KS, Fagforbundet og Kreftforeningen som ble gjennomført 8. mai 2018 ble 

betydning og omfang av relevante ikke-prissatte virkninger vurdert. I tillegg er det gjort 

interne vurderinger av de ikke-prissatte virkningene blant helsepersonell, 

samfunnsøkonomer, IT-arkitekter og jurister i prosjektet.   

Vurderingen av de ikke-prissatte virkningene er i forkant av leveransen av 

konseptvalgutredningen presentert for Nasjonalt e-helsestyre, Helse- og 

omsorgsdepartementet og i møte med referansekommunene, KS, Norsk sykepleierforbund, 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Kreftforeningen
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