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Sammendrag 
Dette dokumentet oppsummerer overordnet strategi og krav for tiltaket «Én innbygger – én journal», 

og bygger på den overordnede strategien for helse- og omsorgssektoren, samt behovsanalysen. 

Overordnet strategi 

Tiltakets overordnede strategi beskrives gjennom mål som på ulike nivå beskriver det tiltaket skal 

realisere. 

Samfunnsmål 

Tiltakets samfunnsmål: 

Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske 

mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp 

og bedre utnyttelse av kapasitet. 

Effektmål 

Tiltakets effektmål: 

1. Bedre helse, økt pasientsikkerhet og kvalitet 

2. Bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser 

Overordnede krav 

De overordnede kravene utgjør de betingelser som ønskes oppfylt ved gjennomføring av tiltaket. De 

prioriterte kravene er benyttet for å vurdere utvalg av konseptalternativer i mulighetsstudien. 

Normative krav knyttet til personvern og IKT-krav er krav som må oppfylles uavhengig av valgt 

konseptalternativ. Bør-krav omfatter andre sentrale krav til tiltaket.  

Prioriterte krav  

1. Tiltaket skal gi innbyggere og helsepersonell med tjenstlig behov en samlet tilgang til 

oppdaterte og nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått 

helsehjelp tidligere.  

2. Tiltaket skal legge til rette for at planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og følges 

opp på tvers av helse- og omsorgstjenesten. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til 

enhver tid har ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

3. Tiltaket skal sikre at tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter og at 

helsepersonell og innbyggere får en samlet oversikt over kvalitet og ledig kapasitet for 

gjennomføring av aktuelle tjenester. 

4. Tiltaket skal legge til rette for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte 

i tråd med gitte prioriteringer og definert beste praksis. 

5. Tiltaket skal legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til kvalitetsforbedring, ledelse og 

analyse, helseanalyse, forskning og beredskap.  

6. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer. Som et minimum må tiltaket ta høyde for 

ivaretakelse av brukervalg, samt endringer i virksomhetsstrukturer og oppgavefordeling. 
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Normative krav1 knyttet til personvern 

7. Tiltaket skal ivareta innbyggeres rettigheter knyttet til informasjon, innsyn, retting, sletting 

og sperring av opplysninger, samt samtykke og reservasjon. 

8. Tiltaket skal ivareta krav til informasjonssikkerhet og beskytte helseopplysningene på en 

tilfredsstillende måte med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det skal 

etableres løsning for koordinert tilgangsstyring og kontroll. 

IKT-krav 

9. Tiltakets IKT-løsninger skal være robuste med hensyn til tilgjengelighet, skalerbarhet, 

kapasitet, ytelse/responstid og sikkerhet. 

10. Tiltakets IKT-løsninger skal være brukervennlige og kunne tilpasses ulike brukergruppers 

behov. 

Bør-krav 

11. Tiltaket bør gi innbyggere tilgang til å gjøre egenregistreringer, selvvalg og samvalg, 

understøttet av kunnskaps-, beslutnings- og prosesstøtte. 

12. Tiltaket bør gi innbyggere støtte til enkel og effektiv kommunikasjon med helse- og 

omsorgstjenesten. 

13. Tiltaket bør legge til rette for at innbyggere kan dele egne opplysninger og involvere andre 

når innbygger selv ønsker det. 

14. Tiltaket bør legge til rette for standardisert dokumentasjonspraksis basert på internasjonale 

og nasjonale kodeverk og terminologier. 

15. Tiltakets IKT-løsninger bør kunne utveksle relevante data med medisinsk-teknisk utstyr og 

annet teknisk utstyr som brukes ved ytelse av helsehjelp. 

16. Tiltaket bør legge til rette for tverrsektoriell samhandling. 

17. Tiltaket bør bruke nasjonale felleskomponenter der det er hensiktsmessig. 

  

                                                           
 

1
 I utredningens vedlegg «Normative behov» beskrives øvrige normative krav som er gjeldende for tiltaket. 

Kravene knyttet til personvern er slik sett kun et lite utdrag av alle normative krav som er gjeldende for tiltaket. 
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1 Innledning 
Med utgangspunkt i den overordnede strategien for helse- og omsorgssektoren, samt 

behovsanalysen, defineres det i dette dokumentet tiltakets mål for samfunnet (samfunnsmål) og 

brukerne (effektmål), samt hvilke betingelser som skal oppfylles ved gjennomføringen av tiltaket 

(krav). 

2 Overordnet strategi 
Tiltakets overordnede strategi er definert med utgangspunkt i den overordnede strategien for helse- 

og omsorgssektoren, samt behovsanalysen. 

I utredningens vedlegg «Normative behov» er følgende øvrige stortingsmeldinger gjennomgått for å 

identifisere mål, i den overordnede strategien for helse- og omsorgssektoren, som vil ha en 

påvirkning på tiltakets innretning: 

 Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg.  

 Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. 

 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.  

 Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester.  

 Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen. Riktig bruk – riktig helse 

 Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner  

I gjennomgangen av stortingsmeldingene i utredningens vedlegg «Normative behov», er fokus på å 

identifisere konkrete IKT-tiltak som er nødvendige for å realisere målene i de ulike 

stortingsmeldingene. Enkelte av disse tiltakene vil ha innbyrdes avhengigheter. Siden «Én innbygger 

– én journal» er et svært bredt tiltak, er det behov for at tiltak for å realisere mål i de nevnte 

stortingsmeldingene ikke iverksettes isolert sett, uten å vurdere hvilke avhengigheter dette har til 

tiltaket «Én innbygger – én journal». 

Tiltakets overordnede strategi beskrives gjennom mål som på ulike nivå forteller det tiltaket skal 

realisere. Samfunnsmål skal uttrykke den nytte eller verdiskapning som tiltaket skal føre til for 

samfunnet.2 Effektmål angir en ønsket fremtidig tilstand for brukerne.3 

                                                           
 

2
 Samfunnsmål uttrykker en ønsket fremtidig tilstand for samfunnet som helhet. Slike mål er gjerne politisk 

fastsatt og ofte formulert på et overordnet nivå. Samfunnsmål er knyttet til ulike samfunnsområder, som for 
eksempel utdanning, helse, miljøvern og arbeidsmarked. Disse beskriver hvilken samfunnsutvikling eventuelle 
tiltak på området skal bygge opp under, som for eksempel forbedret folkehelse, redusert kriminalitet eller 
overgang til en «grønn økonomi». I de fleste analyser vil det være tilstrekkelig å formulere ett samfunnsmål. (6) 
3
 Effektmål angir en ønsket fremtidig tilstand for målgruppen(e). Effektmål skal bygge opp under 

samfunnsmålet og er en konkretisering av hva som ønskes oppnådd for tiltakets målgruppe(r). Effektmål bør i 
størst mulig grad uttrykke ønskede virkninger av eventuelle tiltak på området. Hvor mange effektmål det er 
hensiktsmessig å sette opp, vil variere fra analyse til analyse. (6) 
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2.1 Samfunnsmål 

Tiltakets samfunnsmål:  

Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske 

mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp 

og bedre utnyttelse av kapasitet. 

De sentrale begrepene i samfunnsmålet forklares i Figur 1. 

Figur 1. Sentrale begreper i samfunnsmålet 

 

Én helhetlig Helse- og omsorgstjenesten evner å fordele og gjennomføre oppgaver slik at 

innbygger opplever tjenestene som trygge, koordinerte og sammenhengende. 

Kunnskapsbasert Helse- og omsorgstjenesten skaper og tar i bruk ny kunnskap, og omsetter forskning 

til innovasjon og bedre praksis. Oppdaterte data og analyser er tilgjengelig for styring. 

Utnytter de 
teknologiske 
mulighetene 

Følger den teknologiske utviklingen for å øke kvalitet og pasientsikkerhet. 

Teknologien samvirker med arbeidsprosesser, organisatoriske og styringsmessige 

strukturer, kompetanse og kultur. 

Involverer 
innbyggere 

Legger til rette for innbyggermedvirkning.  

Med innbygger menes alle roller en innbygger kan ha, eksempelvis enkeltindivid med 

ansvar for egen helse, pasient, pårørende, fullmektig eller verge. 

Med innbyggermedvirkning menes at innbygger har oversikt over egen 

helsesituasjon, kan påvirke forhold som gjelder seg selv og sine behov knyttet til sin 

helsehjelp, samt i størst mulig grad er i stand til å hjelpe seg selv. 

Bedre helse Flere holder seg friske lenger og syke ivaretas med tryggere og mer virkningsfull 

helsehjelp. 

Bedre resultat av 
helsehjelp 

Tryggere og mer virkningsfull helsehjelp. 

Med helsehjelp menes handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 

helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av 

helsepersonell. (1) 

Bedre utnyttelse 
av kapasitet 

Kapasitet og ressurser hos alle aktører i verdikjeden, også innbyggeren, benyttes 

bedre. For aktørene gjelder dette både helsepersonells kapasitet og kompetanse og 

tilgjengelige lokaler og utstyr. 
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2.2 Effektmål 

Effektmålene skal reflektere de viktigste brukerbehovene for hovedmålgruppene og beskrive hvilke 

virkninger tiltaket skal gi for disse. På bakgrunn av de overordnede helsepolitiske målene om bedre 

kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk, er tiltakets effektmål: 

1. Bedre helse, økt pasientsikkerhet og kvalitet 

2. Bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser 

Med bedre helse menes at flere holder seg friske lenger og syke ivaretas med tryggere og mer 

virkningsfull helsehjelp. 

Med økt pasientsikkerhet menes at sannsynligheten for uønskede hendelser i forbindelse med 

helsehjelpen er redusert til et minimum. 

Med økt kvalitet menes at helsehjelpen er kunnskapsbasert og virkningsfull. Den er tilgjengelig og 

fordelt slik at alle har samme mulighet for å oppnå et godt resultat, og legger til rette for 

innbyggermedvirkning. Krav til personvern og informasjonssikkerhet ivaretas.4 

Med bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser menes at tilgjengelig kapasitet og ressurser er 

utnyttet på en slik måte at innbyggerne og samfunnet får mest mulig nytte. Tilgjengelig 

helsepersonell brukes riktig i henhold til sin kompetanse. 

Effektmålene er konkretisert i Alternativanalysens effektmodell, se utredningens vedlegg 

«Effektanalyse».  

                                                           
 

4
 Kvalitetsbegrepet er i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (4) (jf. Figur 2 i 

detaljeringen av krav 5) definert til å dekke følgende seks områder: 1) Virkningsfulle tiltak, 2) Trygge og sikre 
tjenester, 3) Involvere brukerne og gi dem innflytelse, 4) God samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet, 5) 
God ressursutnyttelse, 6) Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling. Med denne brede definisjonen kan 
kvalitetsbegrepet sies å dekke begge effektmålene. Kvalitetsbegrepet fokuseres imidlertid i denne 
sammenheng på fire av områdene: 1) Virkningsfulle tiltak, 3) Involvere brukerne og gi dem innflytelse, 4) God 
samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet, 6) Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling. De resterende to 
områdene, 2) Trygge og sikre tjenester, 5) God ressursutnyttelse, dekkes av henholdsvis «økt pasientsikkerhet» 
(effektmål 1) og «bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser» (effektmål 2). 



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Overordnet strategi og krav  -8- 

3 Overordnede krav 
De overordnede kravene utgjør de betingelser som skal oppfylles ved gjennomføring av tiltaket. 

Kravene er delt i fire kategorier: 

 Prioriterte krav, presentert i kapittel 3.1 

 Normative krav knyttet til personvern, presentert i kapittel 3.2 

 IKT-krav, presentert i kapittel 3.3 

 Bør-krav, presentert i kapittel 3.4 

De overordnede kravene utgjør de betingelser som ønskes oppfylt ved gjennomføring av tiltaket. De 

prioriterte kravene er benyttet for å vurdere utvalg av konseptalternativer i mulighetsstudien. 

Normative krav knyttet til personvern og IKT-krav er krav som må oppfylles uavhengig av valgt 

konseptalternativ. Øvrig krav omfatter andre sentrale krav til tiltaket. 

Det stilles ikke krav til hvilke deler av helse- og omsorgstjenesten som skal omfattes av tiltaket, da 

dette er én av faktorene som differensierer konseptene. Begrepene «helse- og omsorgstjenesten» og 

«helsepersonell» viser dermed til utvalget av helsepersonellkategorier og aktører som i valgt konsept 

omfattes av tiltaket. 

3.1 Prioriterte krav 

Krav 1: Tiltaket skal gi innbyggere og helsepersonell med tjenstlig behov en samlet 
tilgang til oppdaterte og nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor 
innbyggeren har fått helsehjelp tidligere. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

1 Det er behov for at korrekt, nødvendig og relevant informasjon, raskt og 
effektivt, gjøres tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig 
av hvor innbygger har fått helsehjelp tidligere. 

3 Det er behov for at data registreres én gang, og innhentes automatisk der det 
er mulig. 

7 Det er behov for at innbygger får tilgjengeliggjort egne helseopplysninger, 
rettigheter, planer for helsehjelp, samt status i pågående saker. 

Etterspørsels-
orienterte 

4 Brukermedvirkning: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig for 
innbyggerne å ta et aktivt eierskap og medvirke i egen helse og omsorg. 

5 Brukermobilitet: Det er behov for IKT-løsninger som understøtter 
innbyggerens geografiske mobilitet. 

 7 Dynamisk valgfrihet for brukeren: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det 
mulig for innbyggeren effektivt å konsolidere data generert i de virksomheter 
de har vært i kontakt med og de personnære enheter de selv velger å dele 
data fra, slik at den samlede informasjonen kan danne grunnlag for de 
beslutninger innbyggeren står ovenfor når det gjelder egen helse og omsorg. 

Normative 1 Det er behov for å sikre at korrekt og oppdatert informasjon, raskt og 
effektivt, kan gjøres tilgjengelig for helsepersonell, for å sikre god kvalitet i 
pasientbehandlingen. 
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3 Det er behov for at innbyggere har en samlet tilgang til oppdaterte og 
nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått 
helsehjelp tidligere. 

4 Det er behov for at korrekt, nødvendig og relevant informasjon, raskt og 
effektivt, gjøres tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig 
av hvor innbygger har fått helsehjelp tidligere. 

Innbyggere har rett til innsyn i egne helseopplysninger og bør ha en samlet tilgang til disse. Dette 

omfatter også innsyn i logg over hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysningene. 

Dersom innbygger mener at registrerte helseopplysninger er feilaktige eller mangelfulle, kan 

vedkommende be om at opplysningene rettes eller slettes. 

Innbyggere kan nektes innsyn i enkelte helseopplysninger dersom dette er påtrengende nødvendig 

for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart 

utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær. (1) Løsning for koordinert 

tilgangsstyring og kontroll (jf. krav 8) må håndtere dette. 

Helsepersonell som skal yte helsehjelp skal ha samlet tilgang til helseopplysninger som er 

nødvendige for å kunne yte helsehjelpen på en forsvarlig måte. Dette er nødvendig for å sikre både 

kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet i møte med innbyggere. Løsning for koordinert 

tilgangsstyring og kontroll (jf. krav 8) skal ivareta at helsepersonell ikke har tilgang til 

helseopplysninger de ikke har tjenstlig behov for.  

Med tilgang menes mulighet til å lese, registrere, redigere og slette helseopplysninger. Tiltaket skal 

understøtte helsepersonells dokumentasjonsplikt som en integrert del av mest mulig effektive 

arbeidsprosesser. Dette innebærer at data i størst mulig grad skal registreres én gang, fortrinnsvis 

automatisk, og kunne gjenbrukes til både primær- og sekundærformål. Innsyn i og tilgang til 

registrering av helseopplysninger skal styres av helsepersonellets tjenstlige behov. 

Nødvendige helseopplysninger. Hva som er nødvendige helseopplysninger for en gruppe 

helsepersonell vil variere fra situasjon til situasjon, men alle registrerte helseopplysninger vil kunne 

være nødvendige i en gitt situasjon. Det vil imidlertid måtte gjøres en prioritering av hvilke 

nødvendige helseopplysninger som er viktigst at er oppdaterte og tilgjengelige.  

For å ivareta dagens samhandling mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten er det etablert 

ulike elektroniske meldinger. Disse skal sørge for deling av nødvendige helseopplysninger i ulike 

samhandlingssituasjoner. I vedlegg A (kapittel 4) er eksisterende elektroniske meldinger, inkludert 

deres informasjonsinnhold, gjennomgått. Felles for alle meldingene er informasjon om sender og 

mottager, ansvarlig helsepersonell, samt enkelte personopplysninger om pasient, som navn og 

fødselsnummer. 

Felles for de fleste samhandlingssituasjonene er det som minimum behov for såkalt 

kjerneinformasjon. Målet med samhandlingen er som oftest koordinering og samarbeid om 

planlegging og gjennomføring av en plan for helsehjelp, inkludert oppgavefordeling og 

ansvarsoverføring mellom aktører som ofte er på ulikt omsorgsnivå. Ved henvisning og rekvirering er 

aktuell problemstilling, relevant bakgrunnsinformasjon (relevante diagnoser, tidligere sykdommer, 

funn, tidligere relevante undersøkelser, klinisk observasjon etc.), samt ønsket 

undersøkelse/behandling nødvendige informasjonselementer. Når undersøkelse/behandling er 
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gjennomført sendes epikrise/resultater fra laboratorieprøver/radiologiundersøkelser tilbake til 

henviser/rekvirent. Informasjonsinnholdet i disse avhenger av type undersøkelse/behandling, men 

sentrale informasjonselementer er beskrivelse av undersøkelse/behandling, resultater og 

vurderinger, inkludert planer for videre oppfølging. 

Hvilke nødvendige helseopplysninger som skal være oppdaterte og tilgjengelige på tvers av helse- og 

omsorgstjenesten må analyseres videre i forprosjektet. 

Krav 2: Tiltaket skal legge til rette for at planer for den enkelte pasient kan 
opprettes, deles og følges opp på tvers av helse- og omsorgstjenesten. Det skal 
tydelig fremgå hvilken aktør som til enhver tid har ansvaret for gjennomføring av 
aktuelle oppgaver. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

2 Det er behov for løsninger som muliggjør effektiv samhandling, 
kommunikasjon og pasientadministrasjon gjennom pasientforløpet og på 
tvers av virksomheter. 

4 Det er behov for at helsepersonell får tilgang til relevant kunnskapsstøtte, 
beslutningsstøtte og prosesstøtte. 

Etterspørsels-
orienterte 

1 Kvalitet og pasientsikkerhet: Det er behov for IKT-løsninger som utnytter 
oppdaterte kliniske retningslinjer og tilgjengelig informasjon for å gi råd til 
helsepersonell basert på evidensbasert medisin og i tråd med beste 
medisinske praksis. 

5 Brukermobilitet: Det er behov for IKT-løsninger som understøtter 
innbyggerens geografiske mobilitet. 

Normative 4 Det er behov for at korrekt, nødvendig og relevant informasjon, raskt og 
effektivt, gjøres tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig 
av hvor innbygger har fått helsehjelp tidligere. 

7 Det er behov for at innbyggere har tilgang til planer, samt at innbyggeren kan 
gjøre egenregistreringer, selvvalg og samvalg, understøttet av kunnskaps-, 
beslutnings- og prosesstøtte. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til 
enhver tid har ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

Tiltaket skal understøtte helsepersonells planlegging, koordinering og gjennomføring av helsehjelp 

(prosesstøtte). Gjennom å understøtte sentrale arbeidsprosesser i helse- og omsorgstjenesten bidrar 

tiltaket til økt kvalitet, pasientsikkerhet og kapasitetsutnyttelse i møte med innbyggere. 

For at innbygger skal få koordinert helsehjelp, bør helsepersonell kunne opprette planer og dele 

disse med annet helsepersonell som skal yte helsehjelp i henhold til samme plan. Dette er sentralt 

for å realisere primærhelsemeldingens mål om større innslag av teamorganisering (2). En plan bør 

kunne følge pasienten gjennom hele sitt pasientforløp, selv om helsehjelpen ytes av ulike aktører i 

helse- og omsorgstjenesten. En pasient vil kunne inngå i flere pasientforløp, og potensielt flere 

planer, og tiltaket bør kunne håndtere eventuelle avhengigheter mellom disse. 

Helsepersonell vil ha ulike oppgaver i en plan på bakgrunn av profesjon og rolle. Det bør derfor 

legges til rette for tverrfaglig utførelse av planer. Når det opprettes en plan for helsehjelp, bør det 
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kunne benyttes standardiserte behandlingsforløp og prosedyrer direkte i planlegging og bestilling der 

dette finnes. Planer bør kunne opprettes for både akutt og elektiv helsehjelp. 

For å oppnå effektiv og trygg samhandling mellom ulike aktører gjennom et pasientforløp, må det 

fremgå tydelig hvem som til enhver tid har hovedansvar for pasientens aktuelle helseproblem. 

Tiltaket bør legge til rette for at hovedansvaret kan flyttes mellom aktører og omsorgsnivåer på en 

trygg og effektiv måte for både innbyggere og involverte aktører. Dette innebærer å legge til rette for 

primærhelsetjenestens søknadsprosess og spesialisthelsetjenestens henvisningsprosess. 

Tiltaket må også legge til rette for enkel og effektiv kommunikasjon på tvers av helse- og 

omsorgstjenesten, blant annet støtte til kollegial kunnskaps- og erfaringsutveksling rundt 

pasientkasus eller generelle problemstillinger (fagfellestøtte). Hva som er enkel og effektiv 

kommunikasjon vil variere ut fra formål, kompetanse og personlige preferanser. Det er behov for at 

tiltaket støtter ulike kommunikasjonsformer, både synkrone (f.eks. chat, telefonmøte 

videokonferanse) og asynkrone (f.eks. sikker epost, digitale oppslagstavler). Kommunikasjonen må 

være sikker og det bør være støtte for deling og lagring av informasjon i ulike formater (f.eks. bilder, 

lyd-/videoopptak). 

Krav 3: Tiltaket skal sikre at tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter 
og at helsepersonell og innbyggere får en samlet oversikt over kvalitet og ledig 
kapasitet for gjennomføring av aktuelle tjenester. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

2 Det er behov for løsninger som muliggjør effektiv samhandling, 
kommunikasjon og pasientadministrasjon gjennom pasientforløpet og på 
tvers av virksomheter. 

Etterspørsels-
orienterte 

4 Brukermedvirkning: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig for 
innbyggerne å ta et aktivt eierskap og medvirke i egen helse og omsorg. 

Normative 
 

5 Det er behov for å legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til 
kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, forskning og beredskap 
for å understøtte lokalt folkehelsearbeid. 

7 Det er behov for at innbyggere har tilgang til planer, samt at innbyggeren kan 
gjøre egenregistreringer, selvvalg og samvalg, understøttet av kunnskaps-, 
beslutnings- og prosesstøtte. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til 
enhver tid har ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

For å oppnå effektiv og trygg samhandling mellom ulike aktører gjennom et pasientforløp bør alle 

helse- og omsorgstjenester defineres enhetlig på tvers av virksomheter. Med virksomhet menes her 

en aktivitetsutførende enhet som er tilknyttet helse- og omsorgstjenesten, eksempelvis sykehus, 

sykehjem, institusjon, legekontor, helsestasjon eller kommune. Standardiseringen skal være faglig 

basert og normgivende.  

Hver aktør bør tilgjengeliggjøre en tjenestekalender slik at både helsepersonell og innbyggere kan se 

hvor det er ledig kapasitet for aktuelle tjenester, samt med hvilken kvalitet de aktuelle tjenestene har 

blitt levert av ulike aktører tidligere. Helsepersonell og innbyggere vil kunne ha ulike rettigheter med 
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tanke på å bestille ulike tjenester og vil dermed ha sin oversikt over kvalitet og ledig kapasitet i ulike 

brukergrensesnitt. 

Hver tjeneste bør ha et definert ressursbehov, som kan være en kombinasjon av ulike typer 

helsepersonell, utstyr og rom mv. Når aktørene oppdaterer sin tjenestekalender, bør nødvendige 

ressurser reserveres som en del av samme prosess. 

Krav 4: Tiltaket skal legge til rette for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og 
beslutningsstøtte i tråd med gitte prioriteringer og definert beste praksis. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

4 Det er behov for at helsepersonell får tilgang til relevant kunnskapsstøtte, 
beslutningsstøtte og prosesstøtte. 

Etterspørsels-
orienterte 

1 Kvalitet og pasientsikkerhet: Det er behov for IKT-løsninger som utnytter 
oppdaterte kliniske retningslinjer og tilgjengelig informasjon for å gi råd til 
helsepersonell basert på evidensbasert medisin og i tråd med beste 
medisinske praksis. 

Normative 6 Det er behov for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og 
beslutningsstøtte i tråd med gitte prioriteringer og definert beste praksis. 

For å sikre både kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet i møte med innbyggere, må tiltaket 

understøtte kunnskapsbasert helsehjelp i form av å tilby kunnskaps- og beslutningsstøtte til 

helsepersonell. 

Kunnskapsstøtte er IKT-løsninger som kan gi helsepersonell tilgang til forskningsbasert kunnskap, 

eksempelvis prosedyresamlinger, elektroniske oppslagsverk, kunnskapsdatabaser eller søkemotor for 

vitenskapelige artikler. Kunnskapsstøtte gir en mulighet for å hente kunnskap før, under og etter den 

konkrete situasjonen, men den tilpasser ikke eller velger ikke ut informasjonen etter en konkret 

pasient. 

Beslutningsstøtte er IKT-løsninger som kombinerer medisinsk, helsefaglig og annen forskningsbasert 

kunnskap med individuelle pasientopplysninger for å understøtte beslutninger i utredning, pleie og 

behandling av pasienter. Beslutningsstøtte finnes i både enkle og komplekse varianter. Dette 

avhenger av hvor mange aspekter som hensyntas, og er beskrevet i rapporten «Beslutningsstøtte – 

definisjoner, status og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støtte» (3). 

Kravet definerer ikke hvilke områder, målgrupper og kanaler det bør prioriteres å tilby kunnskaps- 

og/eller beslutningsstøtte for. Prosesstøtte er dekket av krav 2.  
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Krav 5: Tiltaket skal legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til 
kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, forskning og beredskap. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

3 Det er behov for at data registreres én gang, og innhentes automatisk der det 
er mulig. 

12 Det er behov for at virksomheter får tilgjengeliggjort oppdaterte data og 
løsninger som understøtter god ledelse, kvalitetsforbedring og ivaretagelse av 
pasientsikkerhet. 

13 Det er behov for at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter får 
tilgjengeliggjort oppdaterte data og løsninger som gjør dem i stand til å: 
a) Styre helse- og omsorgssektoren 
b) Ta raske og kunnskapsbaserte beslutninger i krise- og 
beredskapssituasjoner 
c) Ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og risikofaktorer for 
sykdom 

14 Det er behov for felles IKT-løsninger som forenkler tilgjengeliggjøring og bruk 
av helsedata, styrker forskningssamarbeid på tvers av helse- og 
omsorgssektoren og tilrettelegger for økt formidling og bruk av 
forskningsresultater. 

Etterspørsels-
orienterte 

2 Kvalitets- og effektmåling: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig 
fortløpende å samle inn data på en standardisert måte for å kunne produsere 
og publisere sammenlignbare indikatorer på kvalitet, pasientsikkerhet og 
prosesseffektivitet på tvers av alle aktører. 

Normative 5 Det er behov for å legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til 
kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, forskning og beredskap 
for å understøtte lokalt folkehelsearbeid. 

Helseopplysninger som registreres i sammenheng med helsehjelp, bør kunne gjenbrukes til 

kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, forskning og beredskap. Tilgjengeliggjøring av 

data til sekundærbruk skal skje innenfor rammer av taushetsplikt og personvern, samt i henhold til 

helsepersonells og virksomheters meldeplikt. Det er sentralt at tiltaket muliggjør analyse av 

pasientforløp, selv om helsehjelpen ytes av ulike aktører. Dette forutsetter standardisering av 

pasientforløp og prosedyrer på tvers av helse- og omsorgstjenesten. Dataene bør være 

sammenliknbare på tvers av helse- og omsorgstjenesten og mulige å sammenstille uten at det bryter 

med kravene til personvern. 

Det stilles ikke krav til funksjonalitet for analyse og rapportering.  

Kvalitetsforbedring, ledelse og analyse 

Det er behov for data som dekker hele kvalitetsbegrepet, både innad i og på tvers av virksomheter 

(jf. Figur 2). Det er også behov for data til administrasjon, blant annet økonomistyring og oppgjør.  
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Figur 2. Definisjon av kvalitet fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (4) 

 

Virkningsfulle tiltak God kvalitet forutsetter at beslutninger om behandling, forebygging, 
pleie, omsorg og sosiale tjenester baseres på pålitelig kunnskap om 
effekt av tiltak. 

Trygge og sikre tjenester God kvalitet forutsetter at sannsynligheten for feil og uheldige 
hendelser er redusert til et minimum. 

Involvere brukerne og gi dem 
innflytelse 

God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientens erfaringer og 
synspunkter påvirker tjenestene. 

God samordning og kontinuitet i 
tjenestetilbudet 

God kvalitet forutsetter at tiltakene er samordnet og preget av 
kontinuitet. 

God ressursutnyttelse God kvalitet forutsetter at ressursene er utnyttet på en slik måte at 
brukeren og samfunnet får mest mulig gevinst. 

Tilgjengelige tjenester og 
rettferdig fordeling 

God kvalitet forutsetter at ressursene i det samlede tjenestetilbudet er 
tilgjengelige og fordelt slik at alle har samme mulighet for å oppnå et 
godt resultat. 

 

Helseanalyse og beredskap 

Helseanalyser omfatter å beskrive og analysere risikofaktorer og utbredelsen av sykdom og skader i 

befolkningen og fordelingen av risikofaktorer for sykdom, skade og død i ulike befolkningsgrupper. 

Helseanalyser innebærer å bearbeide data og fortolke dem. Kunnskapen fra helseanalyser brukes 

blant annet i folkehelsearbeidet, som grunnlag for prioriteringer og til planlegging og styring lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Helseanalyser omfatter også helseovervåking, kunnskapsoppsummeringer og 

metoder som aldersstandardisering, sykdomsbyrdeanalyser, tiltaksforskning og prognoser. 

Helseanalyser grenser opp mot og overlapper delvis med epidemiologisk forskning, 

helsetjenesteforskning, behandlingsforskning og studier av kvalitet i helsetjenestene (5). 

Kommunene og fylkeskommunene er i folkehelseloven pålagt å ha nødvendig oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

Tilsvarende pålegger smittevernloven Folkehelseinstituttet å overvåke den nasjonale 

epidemiologiske situasjonen. Disse oppgavene krever tilgjengeliggjøring av definerte data på 

populasjons- og individnivå. Som eksempel har en kommune ved smitteoppsporing rundt et tilfelle av 

allmennfarlig sykdom, behov for innsyn på mikrobiologisk laboratorium for aktuelle prøver fra 

aktuelle geografiske områder. 

Datamengdene bør kunne analyseres og benyttes til å oppdage og varsle kritiske hendelser slik at 

statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter tidlig kan iverksette nødvendige krise- og 

beredskapstiltak. Datamengdene bør også kunne analyseres og benyttes til å se utviklingstrekk, 

identifisere trender og utarbeide prognoser på lengre sikt slik at statlige, fylkeskommunale og 

kommunale myndigheter kan iverksette målrettede og forebyggende tiltak. 
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Krav 6: Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer. Som et minimum må 
tiltaket ta høyde for ivaretakelse av brukervalg, samt endringer i 
virksomhetsstrukturer og oppgavefordeling. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Etterspørsels-
orienterte 

9 Fleksibel oppgaveløsning: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig å 
tilpasse oppgaveløsning i helse- og omsorgstjenesten til de modeller som gir 
best effekt for innbyggere og samfunn. 

Normative 8 Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig å tilpasse oppgaveløsning i 
helse- og omsorgstjenesten til de modeller som gir best effekt for innbyggere 
og samfunn. 

Det er ønskelig med fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i tiltaket slik at det ikke legges unødige hindre 

på innføring av endringer i organisasjoner, arbeidsprosesser eller lovverk i helse- og 

omsorgstjenesten. Det er imidlertid ofte kostbart og tidkrevende å bygge inn så stor fleksibilitet at 

den kan ta høyde for alle fremtidige endringer. Derfor er det nødvendig å avklare hvilken fleksibilitet 

som skal inngå som del av de prioriterte kravene. I tillegg vil det i tiltakets levetid kunne dukke opp 

relevante, men uforutsette endringsscenarier som derfor ikke er vurdert. Figur 3 viser en oversikt 

over de kjente, relevante og mest sannsynlige endringsscenariene, samt hvorvidt de skal omfattes av 

kravet eller behandles som realopsjoner. Endringsscenariene som er vurdert til å skulle omfattes av 

kravet, danner minimumsnivået for hva tiltaket tar høyde for. 

Figur 3. Oversikt over hvilke strukturelle endringer som tiltaket bør ta høyde for 

 

Endringsscenarier Status Vurdering 

Ivaretakelse av brukervalg 

Fritt behandlingsvalg Fritt behandlingsvalg ble innført 1. november 2015. Det innebærer at pasienter 
får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling – både i det 
offentlige og blant enkelte godkjente private virksomheter. I første omgang er 
døgnbehandling innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
samt en rekke somatiske tjenester omfattet av ordningen. (6) 

Ordningen er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven, samt i 
spesialisthelsetjenesteloven, og er presisert nærmere i forskrift om private 
virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester. Med bakgrunn i 
forskriften er det etablert en godkjenningsordning, der private virksomheter 
som oppfyller visse krav kan levere definerte spesialisthelsetjenester til en pris 
fastsatt av staten. (6) 

Prioritert 
krav 

Fritt behandlingsvalg i 
et nordisk og 
europeisk perspektiv 

I felles erklæring i Nordisk ministerråd ble man enige om å styrke samarbeid 
om høyspesialisert behandling i Norden, samt vurdere effektene av 
implementering av EUs pasientrettighetsdirektiv. Pasientrettighetsdirektivet 
fikk full virkning i Norge fra 1. mars 2015. Det innebærer at norske pasienter 
kan få dekket helsehjelp i andre EØS-land, og motsatt. 

Realopsjon 

Endringer i virksomhetsstrukturer 

Endringer i 
kommunestruktur 

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform med mål 
om større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. (7) 

Kommunereformen vil, gjennom å bidra til større og mer robuste kommuner, 
kunne medføre endringer i organisering og ansvarsforhold innad i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt mellom den kommunale helse- 

Prioritert 
krav 
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og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. I meldingen omtales 
tannhelsetjenester, habilitering/rehabilitering og helsetjenester til psykisk syke 
som områder der kommunene bør få et større ansvar. 

Endringer i struktur i 
spesialist-
helsetjenesten 

Regjeringen oppnevnte 2. oktober 2015 et utvalg som skal utrede alternative 
modeller

5
 for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan 

organiseres. Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og antall 
helseforetak i lys av de alternative modellene for organisering av eierskapet. 
Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. desember 2016. 

Prioritert 
krav 

Sammenslåing/ 
oppsplitting av 
sykehus 

I Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) 
foreslås endringer i størrelsen på opptaksområder for akuttfunksjoner i 
sykehus. Funksjoner skal samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, 
men samtidig desentraliseres når det er mulig – for å gi et bredest mulig tilbud 
med god kvalitet i nærmiljøet. For pasienter med behov for mer spesialiserte 
akutte tjenester, vil behandlingstilbudet som hovedregel være ved store 
akuttsykehus. Dette betyr at over tid vil færre sykehus enn i dag ha akutt 
kirurgi. Anbefalt nedre grense for opptaksområdet for akutt kirurgi på 60–
80.000 innbyggere tas inn som en av flere føringer i denne vurderingen. 

Prioritert 
krav 

Endringer i oppgavefordeling 

Endringer i 
oppgavefordeling 
mellom omsorgsnivåer 

Skjer som en del av operativ utvikling, og er varslet som en del av 
kommunereformen. I Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 
(2016–2019) er det også målsetning om at desentraliserte 
spesialisthelsetjenester, gjerne samlokalisert med kommunale helse- og 
omsorgtjenester, skal videreutvikles for å gi gode tjenester i nærmiljøet og 
helhetlige pasientforløp. 

Prioritert 
krav 

Endringer i 
oppgavefordeling 
mellom sykehus 

I Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) er et 
av hovedmålene bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene. 
Regjerningen vil få sykehusene til å utnytte ledig kapasitet enda bedre, styrke 
samarbeidet med private helsetjenester og oppmuntre til å endre 
oppgavedelingen mellom helsepersonell der det kan fjerne flaskehalser og 
skape bedre kvalitet i pasientbehandlingen. 

Prioritert 
krav 

Endring i 
oppgavefordeling 
innad i primær-
helsetjenesten 

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste foreslås bl.a. 
innføring av teambasert helsehjelp og utvidet rolle til fastleger. 

Prioritert 
krav 

Annet   

Større innslag av 
private helsesystemer 

Gjennom reform om fritt behandlingsvalg vil det gis økt frihet til kjøp fra 
private helsetilbydere. Privat helseforsikring oppsto i Norge på slutten av 1990-
tallet, og det har siden 2003 vokst relativt sterkt (8). Det er usikkert hvor langt 
dette vil føre til at private helsesystemer etableres i Norge. 

Realopsjon 

Medisinsk utvikling og 
innovasjon 

Løpende utvikling. Realopsjon 

  

                                                           
 

5
 Utvalget skal blant annet vurdere følgende alternativer: a) Avvikling av de regionale helseforetakene og ha 

færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet, b) Opprettelse av et eget direktorat til 
erstatning for de regionale helseforetakene, c) Opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de 
regionale helseforetakene, d) Eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten. 
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3.2 Normative krav knyttet til personvern 

Tiltaket skal ivareta innbyggerens personvern. God ivaretagelse av personvernet er grunnleggende 

for innbyggeres tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er et prinsipielt mål for regjeringen at nye 

systemer og løsninger skal ha såkalt «innebygd personvern». Meld. St. 11 (2012–2013) «Personvern – 

utsikter og utfordringar» sier om innebygd personvern at det: 

«inneber at omsynet til personvernet skal vere ein del av alle ledd i utviklinga og bruken av 

informasjonsteknologi. Innebygd personvern tyder ikkje berre at personvern er ein del av 

arkitekturen til kvar enkelt teknologi. Det tyder òg – på eit overordna plan – at personvern er 

ein naturleg del av alle systema innbyggjarane møter i kvardagen.» 

Krav 7: Tiltaket skal ivareta innbyggeres rettigheter knyttet til informasjon, innsyn, 
retting, sletting og sperring av opplysninger, samt samtykke og reservasjon. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

6 Det er behov for at innbygger kan sperre hele eller deler av journalen for 
enkeltpersoner eller grupper. 

Etterspørsels-
orienterte 

6 Personvern: Det er behov for IKT-løsninger som til en hver tid sikrer at 
innbyggernes personvern blir ivaretatt, samtidig som det gjør det mulig å 
ivareta behovet for helsepersonell, helsemyndigheter og omkringliggende 
virksomheter i å sikre pasientsikkerhet og kvalitet både på individnivå og 
gruppenivå. 

Normative 2 Det er behov for å sikre at helseopplysninger beskyttes på en tilfredsstillende 
måte. Helsepersonell skal kun ha tilgang til helseopplysninger når det er 
nødvendig for vedkommendes arbeid og innenfor rammene av 
taushetsplikten. 

Tiltaket skal oppfylle kravene i pasientjournalloven, helseregisterloven og personopplysningsloven 

mv. om å ivareta innbyggers rettigheter knyttet til informasjon, innsyn, retting, sletting og sperring av 

opplysninger, samt samtykke og reservasjon. Dette stiller følgende krav til tiltaket: 

Innsyn 

Det skal være mulig for innbyggere å få innsyn i helseopplysninger som er registrert om seg selv, 

inkludert logg over tilganger til og innsyn i opplysningene. 

Retting og sletting 

Det skal være mulig for innbyggere å få rettet eller slettet registrerte opplysninger om seg selv som 

er feilaktige eller mangelfulle. 

Sperring 

Det skal være mulig for innbyggere å sperre tilgangen til sine helseopplysninger helt eller delvis for 

enkeltpersoner eller grupper av helsepersonell.  

Samtykke 

Det skal være mulig for innbygger å registrere samtykke til bruk av tjenester, tilgjengeliggjøring av 

informasjon mv. Det skal for eksempelvis være mulig å registrere samtykke til sekundærbruk av 

opplysninger, eller å låse opp tidligere sperringer av informasjon. 
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Reservasjon 

Det skal være mulig for innbygger å registrere reservasjon mot bruk av tjenester og sekundærbruk av 

opplysninger som ikke er lovpålagte for alle. Det må foreligge tydelig informasjon om konsekvensene 

ved å reservere seg mot en tjeneste. 

Krav 8: Tiltaket skal ivareta krav til informasjonssikkerhet og beskytte 
helseopplysningene på en tilfredsstillende måte med hensyn til konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet. Det skal etableres løsning for koordinert 
tilgangsstyring og kontroll. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

5 Det er behov for at opplysninger sikres mot spredning til uvedkommende 
gjennom blant annet tilfredsstillende tilgangsstyring og kontroll. 

6 Det er behov for at innbygger kan sperre hele eller deler av journalen for 
enkeltpersoner eller grupper. 

Etterspørsels-
orienterte 

6 Personvern: Det er behov for IKT-løsninger som til en hver tid sikrer at 
innbyggernes personvern blir ivaretatt, samtidig som det gjør det mulig å 
ivareta behovet for helsepersonell, helsemyndigheter og omkringliggende 
virksomheter i å sikre pasientsikkerhet og kvalitet både på individnivå og 
gruppenivå. 

Normative 2 Det er behov for å sikre at helseopplysninger beskyttes på en tilfredsstillende 
måte. Helsepersonell skal kun ha tilgang til helseopplysninger når det er 
nødvendig for vedkommendes arbeid og innenfor rammene av 
taushetsplikten. 

Tiltaket skal oppfylle kravene i pasientjournalloven, helseregisterloven og personopplysningsloven 

mv. om å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet 

og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger. 

Konfidensialitet 

Med konfidensialitet menes at uvedkommende ikke skal få kjennskap til opplysningene. Det skal 

være mulig å begrense tilgangen til helseopplysninger til de som er autorisert for tilgang og innenfor 

rammene av taushetsplikten. 

Integritet 

Krav til integritet betyr at helseopplysninger må være beskyttet mot uautorisert endring eller 

sletting. Det skal ikke være mulig å endre eller slette helseopplysninger uten at dette er sporbart og 

synlig når det er relevant. 

Tilgjengelighet 

Samtidig som kravene til konfidensialitet og integritet skal ivaretas, skal opplysningene være 

tilgjengelige når det foreligger et legitimt behov for det (jf. krav 1). Det skal ikke være lang 

responstid, og det må sikres tilgang til opplysninger selv om det er feil eller problemer i deler av 

infrastrukturen. 
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Tilgangsstyring og kontroll  

Effektiv tilgangsstyring og kontroll er nødvendig for å sikre at konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet ivaretas for helseopplysninger. Det skal etableres løsning for koordinert tilgangsstyring 

(inkludert funksjonalitet for sperring, jf. krav 7) og kontroll (inkludert logging og logganalyse) på tvers 

av systemer og aktører. 

3.3 IKT-krav  

Krav 9: Tiltakets IKT-løsninger skal være robuste med hensyn til tilgjengelighet, 
skalerbarhet, kapasitet, ytelse/responstid og sikkerhet. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

15 Det er behov for at løsningene er lett tilgjengelige, sømløse og 
brukervennlige. 

Normative 2 Det er behov for å sikre at helseopplysninger beskyttes på en tilfredsstillende 
måte. Helsepersonell skal kun ha tilgang til helseopplysninger når det er 
nødvendig for vedkommendes arbeid og innenfor rammene av 
taushetsplikten. 

IKT-løsninger 

Tekniske løsninger som samvirker med arbeidsprosesser, organisatoriske og styringsmessige 

strukturer, kompetanse og kultur. 

Tilgjengelighet 

IKT-løsningene må etableres med redundans både for informasjon og infrastruktur, slik at 

informasjon ikke går tapt og brukerne sikres nødvendig tilgang til kritiske tjenester. Eventuelle 

nasjonale/felles IKT-løsninger bør implementeres geografisk redundant: det vil si at flere instanser av 

samme tjeneste spres geografisk med store avstander. De kan dele belastning, ta over for hverandre, 

skalere gradvis og, i enkelte tilfeller, betjene ulike brukergrupper selv om de er 

kommunikasjonsmessig avskåret fra hverandre.  

Skalerbarhet 

IKT-løsningene må være skalerbare slike at økende behov kan dekkes uten uforholdsmessige store 

endringer. 

Kapasitet og ytelse/responstid 

IKT-løsningene må fungere med akseptabel kapasitet og ytelse/responstid, også ved planlagte og 

ikke-planlagte topper i bruken, for eksempel på spesielle tidspunkter eller i forbindelse med kriser. 

Sikkerhet 

IKT-løsningene må være i stand til å håndtere tilfeldige og målrettede sikkerhetshendelser/angrep. 

Se også beskrivelse av informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og kontroll i kapittel 3.2. 
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Krav 10: Tiltakets IKT-løsninger skal være brukervennlige og kunne tilpasses ulike 
brukergruppers behov. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

15 Det er behov for at løsningene er lett tilgjengelige, sømløse og 
brukervennlige. 

Tiltakets IKT-løsninger bør bestå av oversiktlige brukerflater som er gjenkjennbare på tvers av 

løsningen, og det bør være sømløse overganger mellom de underliggende IKT-systemene. IKT-

løsningenes brukergrensesnitt bør være intuitivt i bruk, og det bør være enkelt å finne frem og gjøre 

gode søk. Tiltaket bør tilfredsstille brukernes behov for mobilitet i hverdagen, samt krav til universell 

utforming av IKT. 

Helsepersonell 

IKT-løsningene bør være et effektivt og kvalitetsfremmende arbeidsverktøy som understøtter og 

forenkler arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer at helsepersonell har tilgang til det 

de trenger av informasjon og funksjonalitet på en oversiktlig måte.  Det kan i mange situasjoner være 

nødvendig å tilgjengeliggjøre store informasjonsmengder og det er derfor viktig at det er enkelt å 

sortere/filtrere/gruppere informasjonen (f.eks. etter problem, registreringstidspunkt, hvem som har 

registrert informasjonen eller type informasjon). 

Tiltaket bør understøtte helsepersonells dokumentasjonsplikt som en integrert del av mest mulig 

effektive arbeidsprosesser. Dette innebærer at data i størst mulig grad skal registreres én gang, 

fortrinnsvis automatisk, og kunne gjenbrukes til både primær- og sekundærformål. Ulike grupper 

helsepersonell har ulike tjenstlige behov, og informasjons- og funksjonalitetstilgangen bør kunne 

tilpasses dette. Tiltaket bør understøtte helsetjenestens rolle i utdanning av helsepersonell. 

Innbyggere 

Innbyggere har andre behov enn helsepersonell, og behovene kan også variere utfra blant annet 

rolle, bakgrunn og digitale mestringsnivå. Felles for mange innbyggere er behovet for at det i 

informasjon som tilgjengeliggjøres for innbygger, benyttes ord og terminologi som innbygger forstår 

og kan relatere seg til. Dette må imidlertid ikke gå på bekostning av helsepersonells behov for bruk 

av presis fagterminologi. 
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3.4 Bør-krav 

Krav 11: Tiltaket bør gi innbyggere tilgang til å gjøre egenregistreringer, selvvalg 
og samvalg, understøttet av kunnskaps-, beslutnings- og prosesstøtte.  

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

8 Det er behov for at innbygger skal kunne samhandle og kommunisere 
effektivt med helse- og omsorgstjenesten. 

9 Det er behov for at innbygger skal kunne registrere personlige 
helseopplysninger og dele dem med helse- og omsorgstjenesten. 

10 Det er behov for at innbygger skal kunne gjøre selvvalg og samvalg, 
understøttet av kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte og prosesstøtte. 

Etterspørsels-
orienterte 

4 Brukermedvirkning: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig for 
innbyggerne å ta et aktivt eierskap og medvirke i egen helse og omsorg. 

7 Dynamisk valgfrihet for brukeren: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det 
mulig for innbyggeren effektivt å konsolidere data generert i de virksomheter 
de har vært i kontakt med og de personnære enheter de selv velger å dele 
data fra, slik at den samlede informasjonen kan danne grunnlag for de 
beslutninger innbyggeren står ovenfor når det gjelder egen helse og omsorg. 

Normative 7 Det er behov for at innbyggere har tilgang til planer, samt at innbyggeren kan 
gjøre egenregistreringer, selvvalg og samvalg, understøttet av kunnskaps-, 
beslutnings- og prosesstøtte. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til 
enhver tid har ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

Utover samlet tilgang til egne helseopplysninger, er det, for å legge til rette for bedre 

innbyggermedvirkning og mestring, behov for at innbyggere gis tilgang til relevante digitale tjenester. 

Egenregistrering 

Innbygger kan registrere personlige helseopplysninger og dele dem med helse- og omsorgstjenesten. 

Det er også ønskelig at helsepersonell kan be innbyggere om å registrere spesifikke opplysninger, 

eksempelvis tilsvarende dagens egenerklæringsskjemaer om helse. 

Selvvalg 

Avgjørelser som tas av innbygger. 

Samvalg 

En tilnærming der helsepersonell og pasient deler den beste, tilgjengelige kunnskap når beslutninger 

skal tas, og der pasienten støttes i å vurdere ulike alternativer, og deltar i avgjørelser om skal tas (9). 

Kunnskapsstøtte 

Innbygger har tilgang til relevant informasjon om egen helsesituasjon, basert på oppdatert og 

forskningsbasert kunnskap. Informasjonen bør være tilpasset målgruppe og situasjon. 

Beslutningsstøtte 

For at innbyggere skal kunne ta informerte valg, alene eller sammen med helsepersonell, har de 

tilgang til løsninger som støtter dem i dette. Beslutningsstøtte bør være basert på egne 

helseopplysninger (inkludert pasientrettigheter og valgmuligheter), personlige preferanser, samt 
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oppdatert og forskningsbasert kunnskap. Beslutningsstøtte kan eksempelvis være til hjelp i valg av 

behandling, behandlingssted eller fastlege. 

Prosesstøtte 

Innbyggere som gjennomgår pasientforløp med flere beslutningspunkter og ulikt informasjonsbehov 

i løpet av pasientforløpet, har behov for at dette håndteres helhetlig i form av prosesstøtte. 

Prosesstøtte er relevant for standardiserte pasientforløp, eksempelvis pakkeforløp for kreft, og bør 

understøtte hele forløpet (utredning, behandling, rehabilitering, pleie/omsorg). 

Kravet definerer ikke hvilke områder, målgrupper og kanaler det bør prioriteres å tilby kunnskaps-, 

beslutnings- og/eller prosesstøtte for. 

Krav 12: Tiltaket bør gi innbyggere støtte til enkel og effektiv kommunikasjon med 
helse- og omsorgstjenesten. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

8 Det er behov for at innbygger skal kunne samhandle og kommunisere 
effektivt med helse- og omsorgstjenesten. 

Etterspørsels-
orienterte 

4 Brukermedvirkning: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig for 
innbyggerne å ta et aktivt eierskap og medvirke i egen helse og omsorg. 

Innbygger har behov for både administrative dialogtjenester (f.eks. timebestilling, fornyelse av 

resept) og dialogtjenester brukt som en del av helsehjelpen (f.eks. e-konsultasjon, digital veiledning 

for selvhjelp og forebygging). Hva som er enkel og effektiv kommunikasjon vil variere ut fra formål, 

kompetanse og personlige preferanser. Det er dermed behov for at tiltaket støtter ulike 

kommunikasjonsformer, både synkrone (f.eks. chat, telefonmøte videokonferanse) og asynkrone 

(f.eks. sikker epost, digitale oppslagstavler). Kommunikasjonen må være sikker og det bør være 

støtte for deling og lagring av informasjon i ulike formater (f.eks. bilder, lyd-/videoopptak). 

Krav 13: Tiltaket bør legge til rette for at innbyggere kan dele egne opplysninger og 
involvere andre når innbygger selv ønsker det. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

11 Det er behov for at innbygger skal kunne tilgjengeliggjøre relevant 
informasjon til andre, samt gi dem mulighet til å samhandle med helse- og 
omsorgstjenesten på vegne av seg. 

Etterspørsels-
orienterte 

4 Brukermedvirkning: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig for 
innbyggerne å ta et aktivt eierskap og medvirke i egen helse og omsorg. 

Innbygger har behov for, etter eget ønske, å kunne involvere andre i sin helsesituasjon, eksempelvis 

familie/andre nære, annet helsepersonell eller andre. Innbyggeren må kunne styre personenes 

rettigheter – både hvilke helseopplysninger de skal ha tilgang til og hvilke mulighet de skal ha til å 

samhandle med helse- og omsorgstjenesten. Det bør for innbygger være mulig å gi fullmakt, slik at 

personer (fullmektig) kan opptre på vegne av seg (fullmaktsgiver). 
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For barn under tolv år, bør foreldre i utgangspunktet ha tilgang til barnets registrerte 

helseopplysninger og involveres i beslutninger. For voksne uten samtykkekompetanse, vil tilsvarende 

kunne være gjeldende for en verge. Hvorvidt en verge har innsynsrett, beror i utgangspunktet på 

vergens mandat. 

Krav 14: Tiltaket bør legge til rette for standardisert dokumentasjonspraksis basert 
på internasjonale og nasjonale kodeverk og terminologier. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Etterspørsels-
orienterte 

2 Kvalitets- og effektmåling: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig 
fortløpende å samle inn data på en standardisert måte for å kunne produsere 
og publisere sammenlignbare indikatorer på kvalitet, pasientsikkerhet og 
prosesseffektivitet på tvers av alle aktører. 

Standardisert dokumentasjonspraksis basert på felles sett av kodeverk og terminologier er en 

forutsetning for at registrerte data skal kunne gjenbrukes, uavhengig av om det er til primær- eller 

sekundærformål. Det muliggjør implementering av kunnskaps-, beslutnings- og prosesstøtte, og det 

er nødvendig for god informasjonsutveksling og effektiv tilgangsstyring.  

Det skal i utgangspunktet benyttes internasjonale kodeverk og terminologier, men dersom det er 

områder som ikke er godt dekket av internasjonale, skal det benyttes nasjonale. Det bør ikke 

benyttes egne sett av kodeverk og terminologier på lokalt eller regionalt nivå. Nødvendig fleksibilitet 

opprettholdes gjennom blant annet fritekst der det er behov for det. 

Krav 15: Tiltakets IKT-løsninger bør kunne utveksle relevante data med medisinsk-
teknisk utstyr og annet teknisk utstyr som brukes ved ytelse av helsehjelp. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

3 Det er behov for at data registreres én gang, og innhentes automatisk der det 
er mulig. 

Etterspørsels-
orienterte 

3 Kapasitetsutnyttelse: Det er behov for IKT-løsninger som utnytter utvikling i 
medisinsk-teknisk utstyr som gjør det mulig å redusere behovet for enkelte 
manuelle oppgaver. Dette både for å øke kvalitet og pasientsikkerhet, men 
også for frigjøre kapasitet til andre oppgaver. 

7 Dynamisk valgfrihet for brukeren: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det 
mulig for innbyggeren effektivt å konsolidere data generert i de virksomheter 
de har vært i kontakt med og de personnære enheter de selv velger å dele 
data fra, slik at den samlede informasjonen kan danne grunnlag for de 
beslutninger innbyggeren står ovenfor når det gjelder egen helse og omsorg. 

Data skal i størst mulig grad registreres én gang, fortrinnsvis automatisk, og kunne gjenbrukes til 

både primær- og sekundærformål. Tiltakets IKT-løsning bør også kunne gjenbruke data registrert av 

medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr som brukes ved ytelse av helsehjelp. Det eksisterer et bredt 

spekter av slikt utstyr, eksempelvis sensorer, roboter, hjemmebaserte enheter, personnære enheter 

og annen form for velferdsteknologi. 
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Krav 16: Tiltaket bør legge til rette for tverrsektoriell samhandling. 

Kravets kopling til behovsanalysen er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

2 Det er behov for løsninger som muliggjør effektiv samhandling, 
kommunikasjon og pasientadministrasjon gjennom pasientforløpet og på 
tvers av virksomheter. 

For mange innbyggere er det nødvendig at helse- og omsorgssektoren samhandler med aktører i 

andre sektorer, eksempelvis barnevern, skole, barnehage, PP-tjenesten, NAV, arbeidsgiver, politi og 

UDI. For effektiv og trygg tverrsektoriell samhandling bør tiltaket legge til rette for 

informasjonsdeling og kommunikasjon med aktører utenfor helse- og omsorgssektoren. 

Krav 17: Tiltaket bør bruke nasjonale felleskomponenter der det er hensiktsmessig. 

Nasjonale felleskomponenter er IT-løsninger som skal sambrukes eller gjenbrukes på tvers av 

offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsrundskriv (rundskriv H-

7/14) omtaler krav og anbefalinger knyttet til bruk av de viktigste felleskomponentene (ID-porten, 

Altinn, digital postkasse, folkeregisteret, register for digital kontaktinformasjon og reservasjon, 

enhetsregisteret og matrikkelen). 

  



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Overordnet strategi og krav  -25- 

4 Vedlegg A: Gjennomgang av informasjonsinnhold i dagens 

elektroniske meldinger  
For å ivareta dagens samhandling mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten er det etablert 

ulike elektroniske meldinger. Disse skal sørge for deling av nødvendige helseopplysninger i ulike 

samhandlingssituasjoner. I de følgende underkapitlene gjennomgås eksisterende elektroniske 

meldinger, inkludert deres informasjonsinnhold; dette for samhandling mellom aktørene i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, mellom allmennlegetjeneste og spesialisthelsetjeneste, samt mellom 

spesialisthelsetjeneste og kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Felles for alle meldingene er 

informasjon om sender og mottager, ansvarlig helsepersonell, samt enkelte personopplysninger om 

pasient, som navn og fødselsnummer. 

Se Interessentgruppebaserte behovs kapittel 5 eller Mulighetsstudiens kapittel 1.3.2 for beskrivelse 

av samhandlingsmodellene. 

Nødvendige helseopplysninger ved samhandling mellom aktørene i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

Figur 4. Oversikt over samhandlingssituasjoner som understøttes av dagens samhandlingsløsning 

 

Samhandlingssituasjoner Relevante meldinger Obligatorisk innhold Frivillig innhold 

 
Etablering av ny tjeneste i 
pleie- og omsorgstjenesten fra 
fastlege 

Orientering om tjenestetilbud 
(HIS 1146) benyttes for å orientere 
om hvilke tjenester 
pasienten/brukeren mottar fra 
pleie- og omsorgstjenesten. 

– Type tjeneste, startdato, 
utførende avdeling 

– Telefonnummer til utførende 
avdeling når relevant 

– Telefonnummer til avsender 

– Oppdragets art, 
varighet, merknad 

Medisinske opplysninger (HIS 
1147) benyttes i forbindelse med 
etablering av ny tjeneste hos pleie- 
og omsorgstjenesten. 

– Relevante medisinske 
diagnoser 

– Legemiddelopplysninger 
– Viktige opplysninger (Cave, 

smitte, allergier, anafylaktiske 
reaksjoner, reservasjoner) 

– Aktuelle problemstillinger 
– Aktuelle utredningsresultater 
– Tidligere sykdommer 
– Tilleggsopplysninger hvis 

legen hjelper pasienten med å 
sende søknad til pleie- og 
omsorgstjenesten: Om 
pasientens egensøknad er 
sendt kommunen 

 
Tilleggsopplysninger i 
forbindelse med løpende 
kontakt med PLO: 
– Kontakttype (Utredning, 

kontroll, indirekte 
pasientkontakt) 

– Undersøkelsesdato (ev. med 
klokkeslett) 

– Resept levert til 
pasient / sendt apotek, 
ev. navn på apotek 

– Opplysninger om 
eventuell sykmelding 

Løpende kontakt mellom 
pleie- og omsorgstjenesten og 
fastlege 

Helseopplysninger til lege (HIS 
1145) benyttes i forbindelse med 
den løpende kontakt mellom 
pleie- og omsorgstjenesten og 
lege. Meldingen benyttes i 
følgende situasjoner: (1) Ønske om 
legevurdering; (2) Oppdaterte 
helseopplysninger. 

– Status og problemstilling og 
begrunnelse for henvendelsen 

– Relevante tiltak som er 
iverksatt 

– Legemiddelopplysninger 
– Viktige opplysninger (Cave, 

smitte, allergier, anafylaktiske 
reaksjoner) 

– Funksjonskartlegging 
(IPLOS) 
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Overføring av 
legemiddelopplysninger (HIS 
1150) benyttes for å overføre 
oppdaterte opplysninger om 
legemiddelinformasjon mellom 
fastlege og pleie- og 
omsorgstjenesten. 

– Forklaring på hvorfor 
meldingen sendes samt 
endringer som er gjort 

– Alle gjeldende forskrivninger 
og ev. nylig foretatte 
seponeringer 

–  

Forespørsel og svar på forespørsel 
i tilknytning til pleie- og 
omsorgsmeldinger 
(Dialogmelding) (HIS 1152) 
inneholder notat og benyttes for å 
sende en forespørsel eller svare på 
en forespørsel i tilknytning til 
pasientforløp med pleie- og 
omsorgstjenesten. 

– Forespørsel, eller notat med 
svar på forespørsel 

–  

Oppdatering av journal i pleie- 
og 
omsorgstjenesten/fastlegen 
etter besøk på legevakt 

Forespørsel og svar på forespørsel 
i tilknytning til pleie- og 
omsorgsmeldinger 
(Dialogmelding) (HIS 1152) 
inneholder notat og benyttes for å 
sende en forespørsel eller svare på 
en forespørsel i tilknytning til 
pasientforløp med pleie- og 
omsorgstjenesten. 

– Se over –  

 

Kilde: ehelse.no 

Nødvendige helseopplysninger ved samhandling mellom allmennlegetjeneste og 

spesialisthelsetjeneste 

Figur 5. Oversikt over samhandlingssituasjoner som understøttes av dagens samhandlingsløsning 

 

Samhandlingssituasjoner Relevante meldinger Obligatorisk innhold Frivillig innhold 

Forespørsel om tjenester i 
spesialisthelsetjenesten fra 
allmennlegetjenesten 

Henvisningsmelding (HIS 80517) 
benyttes for sending av 
henvisning fra henvisende 
helsepersonell til en virksomhet i 
spesialisthelsetjenesten. Kopi av 
henvisningen kan sendes til andre 
relevante parter, for eksempel til 
pasientens fastlege eller til den 
kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

– Henvisningsdiagnose (både 
diagnosekode og tilhørende 
kodetekst) 

– CAVE-opplysninger (når det 
er registrert) 

– Aktuell problemstilling 
– Ønsket 

undersøkelse/behandling 
– Legemidler 
– Hastegrad 

– Funn- og 
undersøkelsesresultater 

– Funksjonsnivå/hjelpetiltak 
– Familie/sosialt 
– Tidligere sykdommer 
– Sykmelding 
– Informasjon til 

pasient/pårørende 

Rekvisisjon/henvisning - 
radiologi (HIS 80821) benyttes 
for å sende en rekvisisjon fra en 
rekvirent til 
spesialisthelsetjenesten eller 
privat røntgeninstitutt. 

– Spesifikasjon av 
undersøkelse 

– Rekvirentens begrunnelse 
for den spesifikke rekvirerte 
undersøkelsen 

– Ønsket starttidspunkt for 
rekvirert undersøkelse 

– Undersøkelsesobjekt: 
Pasient/materiale 

– Analysert objekt: Type, id, 
prosedyre, tidspunkt etc. 

– Kliniske opplysninger: 
Klinisk diagnose, funn, 
tidligere relevante 
undersøkelser, klinisk 
observasjon etc. 

– Rekvirentens kommentar til 
rekvisisjonen eller andre 
opplysninger som ikke er 
begrunnelse for rekvisisjonen 

– Hastegrad (ved intern 
rekvirering) 
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Rekvisisjon - laboratoriemedisin 
(HIS 80821) benyttes for å sende 
rekvisisjon til et laboratorium 
eller en sykehusavdeling. 
Meldingen dekker alle 
laboratorietjenester (medisinsk 
biokjemi, hematologi, 
mikrobiologi, virologi, cytologi, 
histologi mv) 

– Se over – Se over 

Oppsummert 
tilbakemelding fra 
spesialisthelsetjenesten til 
allmennlegetjenesten 

Epikrisemelding (HIS 80226) 
benyttes for elektronisk 
overføring av epikrise ved 
utskrivning fra helseinstitusjon til 
innleggende eller henvisende 
helsepersonell, pasientens faste 
lege og eventuelt til annet 
helsepersonell som trenger 
opplysningene for å kunne gi 
pasienten forsvarlig oppfølging.  
Det skal også sendes epikrise ved 
poliklinisk behandling eller 
behandling hos spesialist. 

– Dato for start og avsluttet 
behandling, ev. dato ved et 
enkelt besøk på poliklinikk 
eller hos 
spesialist/behandler 

– Diagnoser (alle aktuelle 
diagnoser skal oppgis) 

– CAVE-opplysninger (når det 
er registrert) 

– Begrunnelse for henvisning, 
henvisningsdiagnose 

– Vurdering (inkludert planer 
for videre oppfølging) 

– Legemidler 

– Forløp og behandling 
– Funn- og 

undersøkelsesresultater 
– Funksjonsnivå/hjelpetiltak  
– Familie/sosialt  
– Tidligere sykdommer  
– Sykmelding  
– Prosedyrer mv  
– Informasjon til 

pasient/pårørende 

Detaljert tilbakemelding fra 
spesialisthelsetjenesten til 
allmennlegetjenesten 

Svarrapportering av medisinske 
tjenester (HIS 80822) benyttes 
for å sende en generell 
svarrapport for ulike medisinske 
tjenester (laboratorietjenester 
(medisinsk biokjemi, 
mikrobiologi, immunologi, 
hematologi, cytologi, histologi 
mv.) og radiologi). 

– Undersøkelsesresultat: All 
relevant informasjon fra en 
enkelt undersøkelse. 
Spesialiseres til numerisk 
resultat, datoresultat, 
usikkerhetsintervall eller 
tekstlig resultat. 

– Tidspunkt for undersøkelse 

– Kommentar til 
undersøkelsesresultatet som 
tilstand/diagnose 

Kilde: ehelse.no 

Nødvendige helseopplysninger ved samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og 

kommunal pleie- og omsorgstjeneste 

Figur 6. Oversikt over samhandlingssituasjoner som understøttes av dagens samhandlingsløsning 

 

Samhandlingssituasjoner Relevante meldinger Obligatorisk innhold Frivillig innhold 

Ved pasientflyt fra 
kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste til 
spesialisthelsetjenesten 

Innleggelsesrapport (HIS 1143) 
benyttes for å sende 
innleggelsesrapport fra pleie- og 
omsorgstjenesten til sykehus i 
forbindelse med innleggelse. 
Meldingen inneholder 
opplysninger som er viktige i 
forbindelse med oppholdet. 

– Relevante medisinske 
opplysninger 

– Tjenester som pasienten 
mottar 

– Legemiddelopplysninger 
– Viktige opplysninger som er 

relevant for oppfølging av 
pasienten (Cave, smitte, 
allergier, anafylaktiske 
reaksjoner) 

– Relevante 
sykepleieopplysninger 

– Telefonnummer til utførende 
avdeling når relevant 

– Funksjonskartlegging 

–  

Orientering om tjenestetilbud 
(HIS 1146) benyttes for å 
orientere om hvilke tjenester 
pasienten/brukeren mottar fra 
pleie- og omsorgstjenesten. 

– Type tjeneste, startdato, 
utførende avdeling 

– Telefonnummer til utførende 
avdeling når relevant 

– Telefonnummer til avsender 

– Oppdragets art, varighet, 
merknad 
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Ved pasientflyt fra 
spesialisthelsetjenesten til 
kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste 

Pasientlogistikkmeldinger (HIS 
1149) skal ivareta behov for å 
overføre administrativ 
informasjon knyttet til en 
sykehusinnleggelse, planlegging 
av utskrivning og til selve 
utskrivningen. Meldingene 
inneholder ingen 
helseinformasjon om pasienten. 
Følgende varianter sendes fra 
spesialisthelsetjenesten: 
1. Melding om innlagt pasient 
2. Melding om 

utskrivningsklar pasient 
3. Avmelding av 

utskrivningsklar pasient 
4. Melding om utskrevet 

pasient 

1. Melding om innlagt pasient: 
– Dato og klokkeslett for 

innleggelse 
 
2. Melding om 

utskrivningsklar pasient 
– Utskrivningsklar dato 
– Navn på beslutningsansvarlig 

lege 
 
3. Avmelding av 

utskrivningsklar pasient 
– Dato pasienten er avmeldt 

utskrivningsklar 
– Navn på beslutningsansvarlig 

lege 
 
4. Melding om utskrevet 

pasient  
– Utskrivningsdato 
– Sted pasienten skrives ut til 

(iht. NPR kodeverk 8408 Sted) 

–  

Epikrisemelding (HIS 80226) 
benyttes for elektronisk 
overføring av epikrise ved 
utskrivning fra helseinstitusjon til 
innleggende eller henvisende 
helsepersonell, pasientens faste 
lege og eventuelt til annet 
helsepersonell som trenger 
opplysningene for å kunne gi 
pasienten forsvarlig oppfølging. 

– Dato for start og avsluttet 
behandling, ev. dato ved et 
enkelt besøk på poliklinikk 
eller hos spesialist/behandler 

– Diagnoser (alle aktuelle 
diagnoser skal oppgis) 

– CAVE-opplysninger (når det er 
registrert) 

– Begrunnelse for henvisning, 
henvisningsdiagnose 

– Vurdering (inkludert planer for 
videre oppfølging) 

– Legemidler 

– Forløp og behandling 
– Funn- og 

undersøkelsesresultater 
– Funksjonsnivå/hjelpetiltak  
– Familie/sosialt  
– Tidligere sykdommer  
– Sykmelding  
– Prosedyrer mv  
– Informasjon til 

pasient/pårørende 

Utskrivningsrapport (HIS 1148) 
skal sendes utskrivningsdagen for 
pasienter som følges opp av 
kommunens pleie- og 
omsorgstjeneste. 

– Relevante medisinske 
opplysninger 

– Viktige opplysninger (Cave, 
smitte, allergier, anafylaktiske 
reaksjoner, reservasjoner) 

– Planer og behov for oppfølging 
– Informasjon gitt til pasient og 

pårørende 
– Ev. planlagt kontrolltime på 

sykehus (inklusive navn på 
sykehus og tidspunkt) 

– Legemidler (aktuelle og 
seponerte under opphold) inkl 
informasjon om ev. 
svelgvansker 

– Om det er behov for hjelp til 
administrasjon av legemidler 

– Legemidler som er sendt med 
pasienten 

– ev. Resept er formidlet til 
apotek 

– Sykepleieopplysninger inkl. 
informasjon om: Status ved 
utskriving og anbefalt videre 
tiltak; Medikamenter gitt i dag; 
Ev. om nødvendig 
bandasjemateriell og 
engangsutstyr som rekker til 
neste hverdag er sendt med 
pasienten; Ev. Pasientens egne 
vurderinger 

–  
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Medisinske opplysninger (HIS 
1147) benyttes i forbindelse med 
etablering av ny tjeneste hos 
pleie- og omsorgstjenesten 

– Relevante medisinske 
diagnoser 

– Legemiddelopplysninger 
– Viktige opplysninger (Cave, 

smitte, allergier, anafylaktiske 
reaksjoner, reservasjoner) 

– Aktuelle problemstillinger 
– Aktuelle utredningsresultater 
– Tidligere sykdommer 
– Tilleggsopplysninger hvis legen 

hjelper pasienten med å sende 
søknad til pleie- og 
omsorgstjenesten: Om 
pasientens egensøknad er 
sendt kommunen 

 
Tilleggsopplysninger i forbindelse 
med løpende kontakt med PLO: 
– Kontakttype (Utredning, 

kontroll, indirekte 
pasientkontakt) 

– Undersøkelsesdato (ev. med 
klokkeslett) 

– Resept levert til pasient / 
sendt apotek, ev. navn på 
apotek 

– Opplysninger om eventuell 
sykmelding 

Forespørsel og svar på 
forespørsel i tilknytning til pleie- 
og omsorgsmeldinger 
(Dialogmelding) (HIS 1152) 
inneholder notat og benyttes for 
å sende en forespørsel eller 
svare på en forespørsel i 
tilknytning til pasientforløp med 
pleie- og omsorgssektoren. 

– Forespørsel, eller notat med 
svar på forespørsel 

–  

Løpende kontakt mellom 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste 

Forespørsel og svar på 
forespørsel i tilknytning til pleie- 
og omsorgsmeldinger 
(Dialogmelding) (HIS 1152) 
inneholder notat og benyttes for 
å sende en forespørsel eller 
svare på en forespørsel i 
tilknytning til pasientforløp med 
pleie- og omsorgssektoren. 

– Forespørsel, eller notat med 
svar på forespørsel 

–  

Kilde: ehelse.no 
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