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Innledning 

Bakgrunn og formål 

Fra Concept veileder nr. 9, Utarbeidelse av KVU/KL dokumenter: 

«I følge Statens prosjektmodell for store prosjekter skal en beslutning om videre utredning av 
et konsept etterfølges av et forprosjekt og eventuell senere beslutning om oppstart.  

Dette åpner for spørsmål om hva som må besluttes som del av konseptvalg og hva som kan 
utredes videre i forprosjekt og utsettes til senere beslutning. Konkrete beslutninger om et 
konsept vil typisk tjene som en nyttig føring for arbeidet med forprosjekt, men dette gjelder 
bare hvis graden av konkretisering er avstemt mot graden av omskiftelighet i omgivelsen.» 

Dette dokument inneholder føringer for videre arbeid. Føringene som anbefales er utledet ved en 
gjennomgang av hvert enkelt dokument fra forstudien og en vurdering av behov for konkretisering 
for å redusere usikkerheten i anbefalte konsept. I tillegg gis det føringer knyttet til overordnede 
rammer, prosjektstrategi og prosjektstyringsbasis.  

Overordnede føringer for etablering av styringsdokumenter for 
forprosjektet 

Gjennomføring av anbefalt utviklingsretning for Én innbygger – én journal innebærer en økt 
digitalisering av helse- og omsorgssektoren. Tiltaket vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, færre 
brudd i samhandlingen mellom aktører, samt bedre ressursutnyttelse. Konseptvalgutredningen viser 
at tiltaket er omfattende der kompleksiteten av tiltaket drives av flere dimensjoner: 

 Antallet aktører som omfattes og som skal gjøre en felles systemmessig oppgradering. 

 Vesentlige endringer i systemarkitekturen for å kunne realisere krav om beslutningsstøtte og 
prosesstøtte, samt effektiv deling av informasjon. 

 Store krav til helsefaglig involvering for å utvikle og designe standarder både innenfor kodeverk 
og terminologier, men ikke minst innen prosesser og arbeidsmåter. 

Forstudien har vurdert en rekke ulike konsepter for realisering av én innbygger – én journal. I 
mulighetsstudien ble nærmere ti konsepter analysert på et overordnet nivå for å vurdere hvilke av 
konseptene som skulle analyseres nærmere i alternativanalysen. Fra Mulighetsstudien ble tre 
konsepter (i tillegg til nullpluss-alternativet) besluttet for videre utredning i Alternativanalysen. De 
tre konseptene kan grupperes i to grupper:  

(1) Konsept som er en evolusjon fra dagens situasjon og nullpluss, der mange systemer i kjernen 
gjenbrukes og integreres for å gi en felles løsning for de brukerne som inngår i løsningen; 

a. Konsept 4. Regionale løsninger for helse- og omsorgssektoren (basert på gjenbruk) 
(2) Konsepter som innebærer et vesentlig skifte av løsningsstrategi og etablering av løsning for 

kjernen med vesentlig færre systemer og med større funksjonell dekning. 
a. Konsept 8. En felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten 
b. Konsept 9. En felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 

regionale løsninger for spesialisthelsetjenesten. Løsningene for spesialisthelsetjenesten 
er delvis er basert på gjenbruk, og slik sett er konseptet en hybrid mellom (1) og (2).  

Alternativanalysen viser at konseptalternativ 8 best ivaretar de funksjonelle målene og kravene, som 
er angitt i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal og bearbeidet gjennom behovsanalysen, 
samt gir den største samfunnsøkonomiske kost/nytten. 
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Den samlede risikoanalysen viser at det for alle konseptalternativene kreves endringer og utvikling i 
bl.a. eierstyring, virksomhetsstyring og fagstyring. Konseptalternativ 8 har spesielt stor styrings- og 
gjennomføringsrisiko, ettersom det stilles vesentlig strengere krav til eierstyring, virksomhetsstyring 
og fagstyring enn det som er etablert i dagens situasjon. I motsetning til konseptalternativ 9 vil 
endringene i konsept 8 knyttet til styring være altomfattende og samtidig involvere aktørene både i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

Utredningen mener at konseptalternativ 8 bør være målbilde og utviklingsretning for e-helse i helse- 
og omsorgssektoren. Anbefalt målbilde innebærer store tiltak over lang tid. Det er viktig å 
opprettholde et tilstrekkelig handlingsrom for hvordan endelig løsning utformes, herunder ulike 
løsningsscenarioer i og mellom konseptalternativ 8 og 9. Gjennomføringen bør deles opp i flere faser 
og prosjekter som balanserer risiko, kvalitet og kost/nytte. Første fase i realiseringen av 
utviklingsretningen bør inneholde følgende tiltak: 

1. Etablering og implementering av en felles nasjonal løsning som ivaretar den kommunale helse- 

og omsorgstjenestens behov for systemstøtte og som langt på vei understøtter mange av målene 

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

videreutvikles de nasjonale samhandlingsløsningene for å utnytte potensialet i at aktørene 

bruker kjernesystemer på minimum generasjon 3. Denne utviklingen må skje med aktiv 

deltakelse fra spesialisthelsetjenesten og skal sørge for at samhandlingen mellom den nasjonale 

løsningen og spesialisthelsetjenesten stegvis bedrer tilgjengeliggjøring av helseopplysninger, 

opprettelse og deling av planer (herunder legemiddelopplysninger) og planlegging og 

oppfølgning av pasientforløp på tvers av aktørene. 

2. Spesialisthelsetjenesten fullfører sin regionale konsolidering og digitalisering der hver region 

oppgraderer sine kjernesystem til minimum generasjon 3. Dette skal skje gjennom økt samarbeid 

og koordinering mellom de fire spesialisthelseregionene i perioden frem mot om lag 2020 og 

deretter konsolidering mot flere fellesløsninger og storskalafordeler innen fagstyring, IKT-styring, 

IKT-utvikling, samt IKT-drift og forvaltning. Oppgraderingen vil gjøre det mulig å etablere tettere 

samhandling med den nasjonale løsningen for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt 

bedre legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, 

helseanalyse, forskning og beredskap.  

3. Etablering av nødvendige forutsetninger for å understøtte den valgte utviklingsretningen, 

herunder: 

a. Initierer og gjennomfører lovarbeid som gir hjemmel for å etablere omfattende 

helhetlige nasjonale journalløsninger 

b. Gjennomfører nødvendige lovvedtak som pålegger aktørene i kommunal helse- og 

omsorgstjenesten å ta i bruk den nasjonale løsningen. 

c. Operasjonaliserer en nasjonal styringsstruktur for e-helse området, inkludert 

fagutvikling, for å sikre realisering av «Én innbygger - én journal», jf. forslag i oppdrag 

knyttet til «styrket gjennomføringsevne». 

d. Videreutvikler kompetanse og kapasitet i Helse- og omsorgsdepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å sikre departementenes rolle som 

prosjekteier. 

Realiseringstiden for pkt 1 i valgte utviklingsretning er skissert til to år forprosjekt/anskaffelse av de 

nasjonale komponentene, samt seks år til utvikling og innføring. I realiseringen er det flere fallgruver 

som gjør at vi neppe nå vet godt nok hvilke løsninger som skal til i 2025 for å nå det målet 
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utviklingsretningen angir.  Disse blir nærmere beskrevet i de følgende kapitlene, med en anbefaling 

på tiltak som bør iverksettes i forprosjektet og i et Prosjekt 1. 

For forprosjektet anbefales det derfor at følgende styrende dokumenter blir utarbeidet: 

1. Overordnede rammer  

Her skal det utarbeides alternative scenarier for realiseringen for den valgte utviklingsretningen. 
Det skal også vurderes hvilke av disse scenarier best mulig legger til rette for å kunne realisere 
målbildet skissert i Konseptalternativ 8. Dokumentet vil danne grunnlag for de overordnede 
strategiske diskusjonene i det nyetablerte e-helsestyret. For hele utviklingsretningen skal 
følgende punkter beskrives: 

 Samlet oversikt over prosjekter og tiltak i sektoren som inngår i utviklingsretningen og 
avhengigheter mellom disse. 

 Overordnet gjennomføringsstrategi, herunder strategi for utvikling, drift og vedlikehold av de 
nasjonale komponentene. 

 Overordnet kontraktstrategi for de nasjonale komponentene. 

Det skal tydelig beskrives rammer for anskaffelse og en første implementering (Prosjekt 1) av de 
nasjonale komponentene. Dette prosjektet skal kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 
mellom 12-18 måneder. For prosjekt 1 skal følgende elementer beskrives: 

 Prosjektmål (samfunnsmål, effektmål og resultatmål), herunder beskrivelse av de kommuner 
som vil motta løsningen gjennom prosjektet, hvilke krav til funksjonalitet som skal realiseres 
for helsepersonell og innbyggere, samt hvilken samhandling som skal realiseres med øvrige 
aktører for disse kommunene. 

 Kritiske suksessfaktorer, samt tiltak for sikre disse. 

 Rammebetingelser, herunder kobling til politiske målsetninger. 

 Grensesnitt mellom prosjektet og interessenter det er avhengigheter mot. Spesielt er det 
viktig at forholdet mellom det nasjonale prosjektet og utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
blir ivaretatt på en måte som reduserer risikoene. 

 Prosjektstrategi 2

Det skal utarbeides en tydelig prosjektstrategi for Prosjekt 1, herunder: 

 Strategi for styring av usikkerhet gjennom prosjektet 

 Gjennomføringsstrategi for prosjektet (helsefaglig utvikling og standardisering, innføring, 
realisering av IKT-løsninger) 

 Gjennomføringsplan 

 Organisering og ansvarsdeling (inkludert beskrivelse av styringsmodell) 

 Anskaffelses- og kontraktstrategi. 

 Prosjektstyringsbasis 3

Det skal utarbeides et grundig beslutningsgrunnlag for prosjekt 1, herunder: 

 Beskrivelse av arbeidsomfang for anskaffelse og implementering av Prosjekt 1 

 Prosjektnedbrytningsstruktur 

 Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan 

 Kostnadsramme basert på usikkerhetsanalyse 

 Fremdriftsplan 

 Metode og prosess for kvalitetssikring 

 Gevinstrealiseringsplan 
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 Elementer som må videreføres til forprosjektfasen 1

I utredningens dokumenter er det beskrevet en rekke forhold som forutsettes bearbeidet videre og 
konkretisert i de kommende styrende dokumenter for Prosjekt 1. Nedenfor beskrives enkelte 
områder som bør vies oppmerksomhet i forprosjektfasen. Prosjektstrategien er splittet i 
gjennomføringsstrategi og kontraktstrategi. 

1.1 Behovsanalyse 

Behovene er grundig analysert og beskrevet gjennom de ulike behovsdokumentene. I en 
forprosjektfase må behovene detaljeres gjennom en sterkere involvering og forankring hos viktige 
interessenter, herunder sykehjem, hjemmetjenester, KAD-plasser, helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
fastleger og legevakt. 

Behovene for samhandling mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og 
spesialisthelsetjenesten og andre aktører (f.eks. apotek) må utdypes. Spesielt gjelder dette 
legemiddelhåndtering, at planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og følges opp på tvers 
av helse- og omsorgstjenesten og muligheten for å understøtte standardiserte pasientforløp. 

Behovene for håndtering av velferdsteknologi må ses i sammenheng med anskaffelsen og 
innføringen av nye løsninger. Avslutningsvis må behovene for tilgjengeliggjøring av data til 
kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, forskning og beredskap avklares og beskrives 
tydelig. 

1.2 Krav 

Kravdokumentet er utformet som en del av KVUen og er derfor på et relativt overordnet nivå. I 
forprosjektfasen forutsettes at kravene blir bearbeidet videre og detaljert, slik at dette kan brukes 
som en del av anskaffelsen. 

1.3 Gjennomføringsstrategi 

Som beskrevet i innledningen har den foreslåtte utviklingsretningen lang gjennomføringstid, noe som 
vil kunne medføre at: 

 Politiske rammebetingelser endrer seg. Det er kommet en rekke stortingsmeldinger de siste 
årene som beskriver ambisiøse politiske mål for helse- og omsorgssektoren. Ulike politiske 
prioriteringer mellom de ulike målene vil kunne ha en innvirkning på gjennomføringen av 
utviklingsretningen i stort, men også kunne påvirke prosjekt 1.  

 Teknologiske forutsetninger endres og det foregår bl.a. en konsolidering av e-helsemarkedet for 
kjernesystemer som omfattes av tiltaket, samt en utvikling innen kognitiv teknologi som kan 
påvirke løsninger for beslutningsstøtte. Nye, skybaserte leveransemodeller etablerer seg, noe 
som endrer hvordan nye IKT-løsninger utvikles, driftes og forvaltes. Krav til og utbredelse av 
velferdsteknologi kan stille nye behov og krav som må ivaretas. Det er viktig at disse trendene i 
best mulig grad ivaretas underveis i utviklingsløpet. 

 Usikkerhet knyttet til hvordan pågående konsolidering og løsningsstrategi, spesielt i 
spesialisthelsetjenesten, vil utvikle seg. 

 Endring i krav til organisering, arbeidsprosesser, tjenester, samhandling, etc. 

Det anbefalte konseptalternativet innebærer en trinnvis innføring med selvstendige og veldefinerte 
prosjekter som godkjennes hver for seg.  
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1.3.1 Gjennomføringsprinsipper 

Vi har identifisert noen generelle gjennomføringsprinsipper som vil være førende for valgt 
utviklingsretning, slik at risiko ved gjennomføringen kan reduseres.  

Dele opp tiltaket i mindre prosjekter som balanserer risiko og nytte 

Alle konseptene representerer store IKT- og organisasjonsutviklingsprosjekter som omfatter mange 
aktører og brukere og som har mange års gjennomføringstid. Dette er stor sannsynlighet for at det vil 
skje endringer i rammebetingelser (organisering, finansiering, styring), nye teknologiske løsninger og 
behandlingsmetoder i perioden. Ved å dele tiltaket opp i flere prosjekter som hver for seg realiserer 
nytteverdi for sektoren og sluttbruker, vil risikoen reduseres og det vil være mulig å endre 
innretningen på fremtidige prosjekter som følge av vesentlige endringer. 

Tiltaket (programmet) bør ha begrenset tidshorisont 

Mange av aktørene har systemer som ikke tilfredsstiller dagens behov eller holder tritt med behovet 
for ny funksjonalitet. Dersom det tar for lang tid før nye løsninger kan tas i bruk vil mange måtte 
bytte ut systemer eller gjøre større tilpasninger. Dette vil være delvis unødvendige investeringer, og 
vil også redusere motivasjonen til å innføre nye løsninger etter kort tid. Tiltaket må derfor raskt 
kunne erstatte løsninger for de som har størst behov, så kan andre aktører eller områder komme i 
senere faser. Behov som ikke kan realiseres innen tiltakets tidshorisont, må utsettes til neste 
programperiode. 

Tiltaket skal ikke medføre dårligere pasientsikkerhet (kvalitet) 

Det må ikke innføres løsninger som gir dårligere pasientsikkerhet enn det vi har i dag. Alle tiltak må 
ha som utgangspunkt at det ikke skal representerer risiko for pasientene, heller ikke i 
innføringsperioden. Det må derfor legges vekt på at hver av aktørene hele tiden har løsninger som gir 
god pasientsikkerhet, og dagens løsninger må videreføres til de eventuelt kan erstattes av noe som 
gir minst like god pasientsikkerhet. Det kan også være nødvendig å gjennomføre ulike organisatoriske 
tiltak for å kompensere for svakheter i løsningene, spesielt i en overgangsperiode. 

Overlevering til drift og forvaltning 

Tiltaket skal ha begrenset tidshorisont. Løsninger som innføres gjennom tiltaket må derfor i løpet av 

programperioden overføres til organisasjoner som permanent utfører drift og forvaltning. 

Begrenset lokal variasjon i løsningene 

Det er mange ulike virksomheter og brukergrupper innenfor hvert av konseptene. Det vil være 
komplisert, tids- og kostnadsdrivende å la aktører og brukergrupper med tilsvarende behov og 
oppgaver ha store lokale variasjoner i sine løsninger. Dette utelukker derimot ikke at det tilbys ulike 
funksjonalitet og oppsett til ulike brukergrupper. Mange av løsningene vil kunne leveres med rimelig 
standardiserte oppsett fra sentrale steder. Det må derfor være begrenset mulighet for lokale 
variasjoner innen brukergruppene i løsningene. Dette forutsetter standardisering av 
arbeidsprosesser og terminologi, samt lokal organisasjonsutvikling for å tilpasse seg nye løsninger. 
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1.3.2 Foreløpig gjennomføringsstrategi for valgt utviklingsretning 

I henhold til gjennomføringsprinsippene i forrige avsnitt er det behov for å dele opp første fase inn i 
ulike prosjekter som hver for seg realiserer en verdi og reduserer risikoen i konseptet. Vi har 
identifisert tre komponenter som kan benyttes for å sette sammen aktuelle prosjekter. Dette er: 

I. Hvilke aktører som kjernesystemet i den nasjonale løsningen for kommunale helse- og 
omsorgstjenester gjøres tilgjengelig for 

II. Hvilken samhandlingsfunksjonalitet som gjøres tilgjengelig i den helhetlige, nasjonale 
løsningen 

III. Geografisk utbredelse  

Figuren under illustrerer hva som kan inngå i de ulike dimensjonene.  

Figur 1. Komponenter som kan benyttes for å dimensjonere enkeltprosjekt 

 

 

For første fase i valgte utviklingsretning har vi illustrert en mulig inndeling i prosjekter. Det 
understrekes at videre vurdering og detaljering må gjøres i planleggingsfasen. 

Forprosjekt (2017-18) 

I tillegg til å etablere beslutningsunderlag og styrende dokumentasjon for en stegvis gjennomføring 
så må forprosjektet omfatte utarbeidelse av en nasjonal kravspesifikasjon både for den felles, 
nasjonale løsningen i kommunal helse- og omsorgstjeneste og den nasjonale samhandlingsløsningen 
og digitale innbyggertjenester. Forprosjektet bør omfatte konkurransepreget dialog med aktuelle 
leverandører. Forprosjektet må omfatte juridiske vurderinger for å vurdere oppfyllelse av regelverk 
og eventuelt behov for lovendringer. Gjennomføringsstrategi må avklares og besluttes. Arbeidet vil 
foregå i tett samarbeid med sektoren og involvere alle regionale helseforetak, en rekke utvalgte 
kommuner, KS, samt nasjonale helsemyndigheter. Det nasjonale e-helse styret (jf. forslag i oppdrag 
om «styrket gjennomføringsevne») vil være styringsgruppe for aktivitetene. Direktoratet for e-helse 
vil ha ansvar for tiltaket. 

Prosjekt 1 - Etablere (nasjonalt) kjernesystem med noen få pilotkommuner (2019) 

Sykehjem, hjemmetjenesten og helsestasjon/skolehelsetjenesten i noen få, utvalgte kommuner vil få 
innført den nye løsningen. Det anbefales at det velges ut kommuner fra minimum to ulike 
helseregioner, f.eks. rundt Trondheim og Bergen. Samhandlingen med øvrige aktører vil i hovedsak 
baseres på etablert nasjonale komponenter for meldingsutveksling som pleie- og omsorgsmeldinger, 
e-resept og kjernejournal. Dermed kan løsningen innføres uten betydelig endringer i 
arbeidsprosesser. Dette prosjekt kan trolig gjennomføres uten at lovendringer er tredd i kraft, men 
det må etableres avtaler mellom aktørene som skal benytte samme løsning. Selv om bare noen få 
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kommuner skal innføre løsningen i dette prosjekt så må prosjektet etablere nasjonal legitimitet for 
løsningen gjennom bred deltagelse fra kommuner, allmennleger og spesialisthelsetjenesten.  

Det er behov for en helhetlig og felles nasjonal leverandørfunksjon for helse- og omsorgssektoren 
som kan sørge for anskaffelse, utvikling, drift og forvaltning av nasjonale fellesløsninger, jf. forslag i 
rapporten «Styrket gjennomføringsevne for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren». Etablering 
av en slik nasjonal leverandørfunksjon bør gjøres parallelt med at prosjektet gjennomføres, slik at 
overføring til drift og forvaltning kan gjøres som del av prosjekt 1. 

Prosjekt 2 - Etablere grunnleggende samhandling og integrasjon mellom noen få 
kommuner og minimum ett RHF (2020) 

Løsningen vil utvides til å dekke fastlegene og legevakt, noen flere kommuner inkluderes og utvalgte 
helseforetak i én region. Dette bør gjøres i en region som har kommet i gang med modernisert 
strukturert journal i henhold til Gartners generasjon 3. I tillegg må det etableres en nasjonal 
komponent for å dele kjerneinformasjon som kritisk informasjon, besøkshistorikk, henvisninger, 
epikriser og resultater fra prøver. Samhandlingskomponenten kan enten være en egen komponent, 
men bør uansett integreres mot eksisterende løsning for kjernejournal. Også i dette prosjekt bør 
deltagelsen være bred fra både kommuner, allmennleger og spesialisthelsetjenesten, siden løsningen 
skal kunne breddes til flere aktører siden. Det må arbeides med å standardisere og endre 
arbeidsprosesser, også på tvers av aktørene for å kunne ta ut effekter av de nye løsningene. 

Prosjekt 3 - Ny felles funksjonalitet for legemidler og utrulling til alle kommuner og alle RHF 
(2021-24) 

Det innføres ny, felles funksjonalitet for legemidler som må synkroniseres med de ulike regionale 
løsningene. Det nasjonale kjernesystemet for kommunale helse- og omsorgstjenester rulles ut 
puljevis til alle kommuner. Erfaringer og kompetanse gjenbrukes ved at det etableres utrullingsteam 
som samarbeider med lokale og regionale miljøer. Alle RHF-ene knytter seg til nasjonal 
samhandlingsløsning som også inneholder nasjonale komponenter/data. Det kan være aktuelt å 
starte med minimumsfunksjonalitet og ta i bruk ny funksjonalitet gradvis, men dette må vurderes 
mer i videre planlegging. 

Figur 2. Mulig gjennomføring av K9 i ulike prosjektfaser  
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1.4 Kontraktstrategi 

Fra Concept veileder nr. 7, Kontraktstrategi: 

«Kontraktstrategien skal beskrive hvordan man sikrer hensiktsmessig konkurranse i 
utvelgelsesfasen, hvordan man fordeler oppgaver, ansvar og usikkerhet, og hvilke kontraktuelle 
virkemidler som bør være etablert for å understøtte styring i gjennomføringsfasen.» 

Kontraktstrategien bør inneholde følgende elementer: 

 Markedsanalyse. Som utgangspunkt for utarbeidelsen av kontraktstrategien bør det ligge en 
markedsanalyse som bl.a. kan inneholde: 

o Oppstilling av prosjektets behov – fag/bransje, volum, tidspunkter, mulige inndelinger. 
o Identifisering av mulige tilbydere på delelementer og helhet. 
o Vurdering av tilbydernes kapasitet i forhold til nåværende og vedtatte prosjekter 

innenfor relevante områder. 
o Vurdering av grensesnitt, kompleksitet, størrelse og risiko. 
o En samlet vurdering av markedsmessige fordeler og ulemper med de mest aktuelle 

alternative kontraktstrukturer. 

 Usikkerhet. Kontraktstrategien skal beskrive og vurdere det relative forholdet mellom kunde og 
leverandør med hensyn til kompetanse, kapasitet og evne til å bære usikkerhet. Det må her 
sikres korrespondanse mellom risikoplassering og reell innflytelse over prosjektet. Det skal 
beskrives hvordan sikringsmekanismer er planlagt etablert. 

 Alternative kontraktstrategier. Det skal i de styrende dokumenter foreligge utredet minst to 
prinsipielt ulike kontraktstrategier, samt begrunnelse for anbefalt strategi. Mulige elementer som 
kan være ulike er bl.a. entreprise-/kontraktstruktur, kontraktstype, kompensasjonsformat, 
insentiver og detaljeringsgrad i konkurransegrunnlagene. Hvert strategialternativ må være 
helhetlig, stringent og realistisk. 

 Fleksibilitet. Kontraktstrategien som skal bygge oppunder gjennomføringsstrategien, må minst 
ha fleksibilitet til å kunne terminere programmet etter hvert prosjekt. Den må videre gi 
programmet og det enkelte prosjektet tilstrekkelig kapasitets- og kompetansemessig fleksibilitet, 
samt gode muligheter til balansert bruk av eksterne og interne ressurser. Det skal være et klart 
skille mellom leverandør og kunde både merkantilt og operativt (roller og ansvar). 

Her følger noen av de føringer som er spesifikke for den valgte utviklingsretningen. 

Markedsanalyse 

Hovedprinsippet for realiseringen av utviklingsretningen er at det i størst mulig grad satses på bruk 
av standardløsninger som konfigureres og integreres. Unntak kan være om det finnes områder der 
det ikke finnes standardløsninger. 

Leverandøranalysen gjennomført av Gartner (1) viser at det er få nordiske leverandører på det 
nordiske markedet som har oppnådd funksjonell modenhet tilsvarende generasjon 3. Videre mangler 
det tilstrekkelig informasjon om de leverandører som er ledende internasjonalt dekker behovene for 
den nasjonale løsningen for den kommunale helse- og omsorgstjenesten fullt ut. Spesielt gjelder 
dette hjemmetjenester og vedtaksfunksjonalitet. Foreløpige avklaringer med lignende prosjekt i 
Finland, Apotti, kan tyde på at det internasjonale leverandørmarkedet har god funksjonalitetsdekning 
for kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester, men dette må avklares 
nærmere.  

I forprosjektet skal det gjennomføres en markedsanalyse for å kartlegge det reelle 
leverandørmarkedet og de betingelser som skal legges til grunn for å stimulere til størst mulig 
konkurranse. 
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Fleksibilitet 

Kontraktstrategien må minst ha fleksibilitet til å kunne terminere programmet etter hvert prosjekt. I 
tillegg må forprosjektet vurdere ulike kontraktstrategier og i hvilken grad de understøtter ønske om 
en utviklingsretning mot en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten (K8) Dette 
innebærer at følgende må vurderes: 

 Hvordan en kontraktstrategi kan utformes slik at anskaffelsene for de nasjonale komponentene 
og den forestående anskaffelsen av kjernesystemer for Helse Midt-Norge RHF kan samkjøres. 
Helse Midt-Norge har plan om å iverksette anskaffelse i 1. kvartal 2016. 

 Hvordan en kontraktstrategi kan utformes slik at øvrige regionale helseforetak kan utnytte 
etablerte kontrakter ved et eventuelt skifte av løsningsstrategi. 

 Suksessfaktorer og fallgruver 2

Gjennom utredningen generelt og risikoanalysen spesielt er det identifisert en rekke suksessfaktorer 
og fallgruver. De viktigste som bør håndteres i forprosjektet og gjennom prosjekt 1 er angitt i 
følgende tabell. 

Suksessfaktorer og 

fallgruver 

Beskrivelse 

God eierstyring Gjennom arbeidet med IKT utfordringsbilde (2) ble det avdekket at: 
«Dagens styringsmodell gir lav gjennomføringsevne med lite koordinert 
utvikling av IKT i helse- og omsorgssektoren. Det mangler en enhetlig og 
tydelig styringsmodell med sentrale finansielle virkemidler til å sikre en felles 
porteføljestyring på sektorovergripende IKT-tiltak» 
For å lykkes med den utviklingsretningen som er anbefalt, er det nødvendig å 
sikre god eierstyring fra to departementer, Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Styringen bør 
bl.a. innrettes mot å: 
1. Sikre at spesialisthelsetjenesten gjennomfører nødvendig konsolidering 

og oppgradering av EPJ/PAS/Kurve systemer i tråd med vedtatte 
strategier, samt motivere for at videre utvikling mot strukturert journal 
og beslutningsstøtte gjøres i samarbeid mellom de regionale 
helseforetakene. 

2. Sikre at Spesialisthelsetjenesten fullfører sin regionale konsolidering og 
digitalisering, gjennom et tett samarbeid aktørene i mellom der 
kostnadssynergier og nasjonal standardisering identifiseres og realiseres. 

3. Sikre at nye investeringer understøtter ønsket utviklingsretning og 
målbilde om nasjonale fellesløsninger og bedre ressursutnyttelse. 

4. Vurdere om det er nødvendig å endre lover og forskrifter for å gi 
hjemmel for etablering av nasjonale journalløsninger, samt for å sikre 
fastlegers og kommuners bruk av den nasjonale løsningen. 

God porteføljestyring Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) har i 
den etablerte styringsmodellen operert som porteføljestyre for de nasjonale 
komponentene. Dette har representert en liten del av den samlede 
utviklingsporteføljen i sektoren. I første fase av den valgte utviklingsretningen 
øker avhengighetene mellom det nasjonale prosjektet og utviklingen i hvert 
enkelt regionalt helseforetak. Det anbefales at en større del av porteføljen 
adresseres av NUIT i den nye styringsmodellen. 
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Suksessfaktorer og 

fallgruver 

Beskrivelse 

Styrket helsefaglig deltakelse 
i standardisering 

Den valgte utviklingsretningen innebærer en vesentlig endring av 
helsepersonells arbeidsverktøy og prosesser. Det må foretas en rask 
standardisering av kodeverk og terminologier som skal ligge til grunn for å 
realisere den strukturerte journalen. Videre vil det kreves betydelig innsats 
for å standardisere prosesser spesielt innen kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, men også på tvers av primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. For å oppnå god gjennomføringsevne over flere år 
kreves tilstrekkelig med godt kvalifiserte interne ressurser, både helsefaglige 
og IKT-faglige:  

 I selve prosjektgjennomføringen. 

 For å utøve konsistent og helhetlig styring av utviklingen i sektoren (på 
tvers av programmer, prosjekter, enheter, avdelinger etc.) innenfor 
virksomhetsarkitektur, SOA-styring og IKT generelt. 

Implementere en godt 
fungerende IKT-
styringsmodell 

I oppdraget «styrket gjennomføringsevne» ble det anbefalt å innføre en ny 
styringsmodell. Innføringen av et e-helsestyre som vil ha mer utvidede 
mandat til å tilrå beslutninger innenfor e-helseområdet er den mest 
vesentlige endringen. Realisering av ønsket utviklingsretning forutsetter at 
det etableres gode spilleregler for nasjonalt porteføljestyring. 

Samordnet utvikling av 
kjernesystemer i 
spesialisthelsetjenesten 

I den valgte utviklingsretningen er det nødvendig at RHF-ene lykkes med den 
valgte løsningsstrategien der den strukturerte journalen med funksjonalitet 
på minimum generasjon 3 realiseres ved bruk av integrasjon av flere 
kjernesystemer. Et av disse kjernesystemene er DIPS Arena som forventes 
ferdigutviklet i 2016-207.  Dette er en løsningsstrategi som så langt har vist 
seg krevende å få realisert. Gjennom arbeidet med utredningen og de 
internasjonale referansene som er gjennomgått er det ikke avdekket noen 
referansecaser hvor denne løsningsstrategien har ført til realisering av 
generasjon 3. 
For å redusere risikoen for å ikke lykkes vil det være nødvendig med tiltak 
som i større grad samkjører og styrker utviklingen for de tre regionene som 
velger å etablere kjernesystem basert på DIPS og integrasjon med flere 
systemer. Dette innebærer blant annet: 

 Klinisk løsningsarbeid og test. Vurdere å samle og styrke arbeidet med å 
spesifisere funksjonalitet både i de enkelte systemer som skal 
anskaffes/utvikles, samt avklare hvordan systemene i kjernesystemet 
skal integreres for å fremstå som et integrert og sømløst arbeidsverktøy 
for helsepersonell. Dette vil kunne bidra til at f.eks. videreutviklingen av 
DIPS Arena blir samordnet. 

 Etablering og forvaltning av informasjonsmodell. Arbeidet med å 
utarbeide ny informasjonsmodell basert på arketyper er sentralt for at 
DIPS Arena skal kunne realisere funksjonell modenhet på generasjon 3. 
Dette arbeidet er i dag organisert med et prosjektteam med begrensede 
ressurser og med frivillig deltakelse fra helsepersonell. Det bør vurderes 
å styrke kapasiteten i den sentrale prosjektorganisasjon, samt at det 
etableres avtaler for deltakelse fra helsepersonell for å sikre utvikling av 
informasjonsmodellen i takt med funksjonelle utviklingsplaner. 

 Felles porteføljestyring for å samordne funksjonell utvikling og 
anskaffelser. Det bør vurderes å etablere en felles plan for utvikling av 
funksjonalitet i DIPS Arena og systemer som skal dekke de samme 
systemområdene i kjernen. 

 Felles arkitekturutvikling og styring. Det bør vurderes å etablere et felles 
arkitekturteam som skal sikre at integrasjonsspesifikasjoner og om mulig 
integrasjonsløsninger blir gjenbrukt for å realisere integrasjonen mellom 
systemene i kjernesystemområdet. 
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Suksessfaktorer og 

fallgruver 

Beskrivelse 

God prosjektledelse Programmer og prosjekter er i dag i for stor grad selvstendige pågående 
aktiviteter, ofte med for stor leverandørpåvirkning. For å kunne vellykket 
gjennomføre utviklingstiltakene, som omfatter vesentlig endring av 
helsepersonells arbeidsverktøy, er god program- og prosjektledelse helt 
avgjørende. Prosjektmodell må implementeres. Helsesektorens styrings- og 
organiseringsmodell stiller særlige krav til god prosjektledelse, forankring og 
kommunikasjon. 

 Organisering, styringsstruktur og rammer 3

Helsedirektoratet har gjennom 2015 utarbeidet forslag til en ny styringsmodell som skal bidra til å 

styrke gjennomføringsevnen innen e-helse (3). Den foreslåtte modellen ligger til grunn for beskrivelse 

av organisering og styringsstrukturer. 

Følgende figur gir en oversikt over de roller som foreslås etablert i et forprosjekt/anskaffelse. 

Figur 3. Organisering av forprosjekt 

 

Styringsstruktur 

I den valgte utviklingsretningen skjer det en koordinert utvikling både i primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at både Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- 
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og moderniseringsdepartementet er del av eiersstyringen. Følgende tabell gir en oversikt over de 

andre aktørene som inngår i styringsstrukturen. 

Aktører Beskrivelse 

Eierstyring For å lykkes med den anbefalte utviklingsretningen har både Helse- og 
omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet et 
overordnet ansvar for at helse- og omsorgssektoren samlet når sine mål. 
Departementene hver for seg og sammen har ansvar for iverksette politisk 
porteføljestyring, samt strukturer for styring, oppfølgning og rapportering. 

Direktoratet for e-
helse 

Direktoratet for e-helse vil ha operativt ansvar for tiltaket, herunder etablering og 
ledelse av det nasjonale prosjektet. 

E-helsestyret Det nye e-helsestyret foreslås å være prosjektets styringsgruppe. E-helsestyret vil ha 
sitt mandat fra HOD og Direktoratet for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til 
enhver tid etablerte formelle styringslinjene fra Storting, regjering og departement 
til kommunene og til spesialisthelsetjenesten. 

Strategiutvalget for e-
helse (NUIT) 

I den foreslåtte styringsmodellen er strategiutvalget for e-helse (NUIT) foreslått som 
porteføljestyre for nasjonal portefølje. Strategiutvalgets oppgaver er i henhold til 
mandat og delegerte fullmakter fra e-helsestyret. Strategiutvalget innstiller forslag 
til prioriteringer til e-helsestyret. Strategiutvalget har ansvar for å overvåke 
porteføljen og har myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for at porteføljen skal 
levere i henhold til budsjett, tid, kvalitet og ressursbruk. Gevinstrealiseringsansvaret 
ligger i linjen, men strategiutvalget overvåker.  
Strategiutvalget vurderer også kostnader knyttet til forvaltning av nasjonale 
systemer og må ta hensyn til dette ved prioritering av den nasjonale 
prosjektporteføljen.  
NUIT vil i forprosjektet og anskaffelsesperioden være det nasjonale prosjektets 
strategiske diskusjonspartner for innretning av anskaffelses-, kontrakt- og 
gjennomføringsstrategi i tråd med deres mandat. 

Fagutvalget for e-
helse (NUFA) 

Fagutvalget for e-helse (NUFA) gir faglige råd og innstillinger til strategiutvalget. 
Fagutvalget innstiller på nasjonale retningslinjer, samt har en strategisk og 
kvalitetssikrende rolle. Fagutvalgets strategiske rolle innebærer å bli involvert i 
relevante utredningsoppdrag og ved utforming av e-helsestrategier og 
handlingsplaner. Den kvalitetssikrende rollen innebærer kvalitetssikring av 
arkitekturvalg i utvalgte prosjekter og programmer. 
NUFA vil i forprosjektet og anskaffelsesfasen gjennomgå og godkjenne de 
helsefaglige kravene, arkitekturkrav og forslag til driftsarkitektur. 

Roller i et forprosjekt 

Det etableres et prosjekt for å gjennomføre forprosjekt og potensiell anskaffelse (etter en eventuell 

beslutning om finansiering). For å skape legitimitet for at løsningen kan tas i bruk nasjonalt er det 

behov for at det i tillegg til et nasjonalt prosjektteam etableres god deltakelse fra utøvende 

helsepersonell fra ulike deler av sektoren. 

Det nasjonale prosjektteamet foreslås etablert som en del av den nye Direktoratet for e-helse. 

Følgende nasjonale prosjektroller bør bemannes. 

Roller Beskrivelse 

Prosjektledelse og 
styring  

Dette er administrative roller i prosjektgjennomføringen. Prosjektet rapporterer til E-
helsestyret. 

Anskaffelses- og 
kontraktstrategi 

Det etableres en gruppe som i forprosjektfasen utarbeider nødvendig anskaffelses- og 
kontraktstrategi i henhold til de føringer som er gitt i avsnitt 0. I en eventuell 
videreføring til en anskaffelse vil dette prosjektet ha et ansvar for at 
anskaffelsesprosessen blir gjennomført i henhold til valgte anskaffelses- og 
kontraktstrategi og gjeldende anskaffelsesregelverk.  
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Roller Beskrivelse 

Gjennomførings-
strategi 

Det etableres en gruppe som i forprosjektet utarbeider en gjennomføringsstrategi i 
henhold til de føringer som er gitt i 1.3. 

Klinisk analyse Det etableres en gruppe som blir ansvarlig for å gjennomføre en nødvendig prosess 
for å utarbeide de helsefaglige kravene for anskaffelsen. Dette vil blant annet 
innebære en prosesskartlegging og prosessdesign for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, samt en design av samhandlingsprosesser mellom primærhelse- og 
spesialisthelsetjenesten. Det er avgjørende at gruppen er bemannet representativt fra 
alle deler av tjenesten som vil berøres av tiltaket.  

Gevinstrealisering Det opprettes en arbeidsgruppe som har ansvar for kost/nytte-vurderinger og 
etablering av gevinstrealiseringsplan for Prosjekt 1. Beskrivelser av arbeidsprosesser 
benyttes for videreutvikling av virksomheten (to-be). God kvalitet på bestillingene som 
iverksettes. Kost/nytte vurderinger inngår beslutningsunderlag ved bestillinger. 

Arkitekturutvikling- 
og styring 

Det etableres en gruppe som er ansvarlig for å designe målarkitektur for den nasjonale 
løsningen for kommunal helse- og omsorgstjeneste, samt nødvendige 
samhandlingsløsninger. 

Følgende rolle må etableres som får et nasjonalt mandat, men som bemannes av ressurser som er 
operative (klinisk og fagmessig): 

Roller Beskrivelse 

Tjenesteeiere Det etableres en gruppe av tjenesteeiere for de tjenester som vil bli utviklet gjennom 
løsningen. Dette er helsepersonell og andre prosesseiere i operative stillinger som 
deltar i å fatte beslutninger knyttet til bl.a. standardisering av forløp, prosesser, 
kodeverk og terminologier. Dette er roller som er operative, men som også får 
nasjonalt ansvar for de enkelte fagområdene. Det er avgjørende at det identifiseres og 
opprettes formelle avtaler om deltakelse av helsepersonell både fra 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Dette er roller som må etableres regionalt/lokalt: 

Roller Beskrivelse 

Klinisk analyse I oppstart av forprosjektet identifiseres de aktører som skal være involvert i Prosjekt 1: 

 Kommuner som skal være piloter for den nasjonale løsningen for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. 

 Eventuelt deltakere fra de RHF som skal være pilot for de første 
samhandlingstjenestene hvis disse skal være inkludert i Prosjekt 1. 

Arkitekturutvikling- 
og styring 

Det etableres en referansegruppe for arkitekturutvikling- og styring med 
representanter fra både spesialisthelsetjenesten og utvalgte kommuner. Disse skal 
delta i utviklingen av ny arkitektur for de nasjonale løsningene og sikre koblingen 
mellom de nasjonale løsningene og de enkelte løsningene for spesialisthelsetjenesten. 

  



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Føringer for videre arbeid  -16- 
 

 Usikkerheter 4

Det er en gjennomført en usikkerhetsanalyse av utredningen. I følgende figur vises de usikkerhetene 
som påvirker henholdsvis konseptalternativ 8 og konseptalternativ 9 mest når vi sammenligner 
basisestimater med p85. P85-estimatene representerer den kostnad som med 85 % sannsynlighet vil 
kunne realisere konseptene og representer den fulle usikkerhetsavsetningen. 

Figur 4. Visualisering av usikkerhet konseptalternativ 8 og 9 

 

Konsept 8 

 

Konsept 9 

 
1. Eierstyring  

2. Virksomhetsstyring  

3. Nasjonal løsning (Kundeside) 

4. Nasjonal løsning (Teknisk) 

5. Leverandører og kontrakter  

6. Planlagte investeringer Spes.helsetj. 

7. Funksjonell løsning  

8. Øvrige usikkerhetselementer 
 

1. G3-løft for tre regioner  

2. Leverandører og kontrakter 

3. Virksomhetsstyring 

4. Eierstyring 

5. Prosjektledelse og produkteierskap  

6. Myndighetskrav  

7. Prosjektressurser og kompetanse  

8. Øvrige usikkerhetselementer 
 

  
 

I usikkerhetsanalysen ble følgende usikkerheter identifisert som de viktigste: 

 Generasjon 3 løft for tre regioner. Denne usikkerheten er primært knyttet til estimatusikkerhet i 
forbindelse med det som er omtalt som generasjon 3-løft i de regionene i 
spesialisthelsetjenesten som har valgt en løsningsstrategi med DIPS Arena og integrasjon med et 
utvalg av systemer for kurve, fødesystem og medikamentell kreftbehandling som 
kjernesystemer. Det foreligger per dags dato begrensede planer og kostnadstall for å 
gjennomføre fullstendige generasjonsløft. Dette gir sitt utslag i primært estimatusikkerhet for 
disse aktivitetene. Denne usikkerheten er primært gjeldende ved gjennomføring av et rent 
konseptalternativ 9, men har også et innslag i konseptalternativ 8 (planlagte investeringer 
spesialisthelsetjeneste). 

 Eierstyring og myndighetskrav. Denne usikkerheten er primært knyttet til hendelser i 
eierstyringen og at det vil komme nye myndighetskrav som vil medføre forsinkelser i utvikling og 
implementering. De siste årene er det kommet en rekke stortingsmeldinger som omfatter 
organisatoriske endringer, endringer i oppgavefordeling mellom aktørene og endrede 
kvalitetskrav til tjenesten. Eierstyring er mer kritisk i konseptalternativ 8, ettersom det stilles 
vesentlig strengere krav til eierstyring enn det som er etablert i dagens situasjon. I motsetning til 

5,9 % 

1,6 % 

1,8 % 

2,5 % 

2,9 % 

3,9 % 

4,1 % 

4,4 % 

27,0 % 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 %

8

7

6

5

4

3

2

1

Totalt

10,2 % 

1,7 % 

2,1 % 

2,2 % 

2,5 % 

2,8 % 

3,2 % 

4,5 % 

29,2 % 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %

8

7

6

5

4

3

2

1

Totalt



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Føringer for videre arbeid  -17- 
 

konseptalternativ 9 vil endringene i konsept 8 knyttet til styring være altomfattende og samtidig 
involvere aktørene både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 

 Virksomhetsstyring. Denne usikkerheten er knyttet til virksomhetenes egne 
beslutningsprosesser, virksomhetenes samhandling (f.eks. interkommunalt samarbeid), samt 
risikoen for at det iverksettes kompenserende tiltak på grunn av at ventetiden blir for lang. Det 
er spesielt knyttet en usikkerhet til utfallet fra Kvinnsland-utvalget (utvalg som skal utrede ny 
organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten). Den valgte utviklingsretningen betinger 
en vesentlig standardisering innenfor utvalgte, store områder for spesialisthelsetjenesten. 
Oppstarten av dette arbeidet kan forsinkes av at helseforetakene i liten grad vil delta i 
standardiseringsarbeid på kort sikt inntil endelig konklusjon fra Kvinnslands-utvalgets arbeid 
foreligger. Dette medfører både en forsinkelse av implementeringen av de nasjonale 
samhandlingskomponentene i første fasen av valgte utviklingsretning, men også at det ikke vil 
være tilstrekkelig deltakelse i anskaffelse og løsningsarbeid av den nasjonale løsningen for 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. I begge konseptalternativene kreves det at aktørene i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten prioriterer å bruke de nasjonale løsningskomponentene. 
Det er derfor at nødvendige lovendringer blir vedtatt og følges opp som gir eksplisitt plikt til 
aktørene i kommunal helse- og omsorgstjenesten til å ta i bruk den nasjonale løsningen. 

 Leverandører og kontrakter. I den utvalgte utviklingsretningen der første fase innebærer 
etableringen av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste er det en usikkerhet 
knyttet til om, på tross av nasjonal anskaffelse, ikke vil kunne tiltrekke seg tilstrekkelig med 
ledende internasjonale leverandører. Utredningen har ikke i referansesøkene som er gjort sett en 
anskaffelse på denne størrelsen som kun retter seg mot primærhelsetjenesten. Det har i stort 
sett alltid vært spesialisthelsesystemer eller komplette systemer som har gått til anskaffelse. 
Konsekvensen av at risikoen slår til er stor da det vil kunne innebære at man vil måtte vurdere 
løsningsstrategi og løsningsvalg, hvilket vil fordyre og forsinke realiseringen av konsept vesentlig. 

 Prosjektressurser og kompetanse. I første fase vil tyngdepunktet for initiativet ligge i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. En stor del av den kompetansen og kapasiteten som 
skal utgjøre det nasjonale prosjektet må nødvendigvis komme fra denne delen av sektoren. Det 
er stor risiko for at modenheten i kommunene når det gjelder kapasitet og kompetanse ikke er 
tilstrekkelig for et tiltak av denne størrelsen. Derfor vil et nasjonalt prosjekt være avhengig av 
forpliktelse og deltakelse fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg må spesialisthelsetjenesten delta 
sterkt i å definere samhandlingsløsningen, som skal sikre en tettest mulig integrasjon mellom den 
nasjonale løsningen og respektive løsninger i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenestens 
deltakelse i det nasjonale prosjektet vil komme i tillegg til den utviklingen som skal skje regionalt. 
Konsekvensen av manglende kapasitet og kompetanse vil slå ut på lengre gjennomføringstid med 
tilhørende økte kostnader. 

Det er viktig for prosjektet å kunne redusere risikoen og realisere oppsidepotensialet for de 
identifiserte usikkerhetene. Nedenfor er det gitt noen tilrådinger om det videre arbeid. 

Redusere usikkerhet 

Risikoen knyttet til de enkelte usikkerhetene kan reduseres betydelig gjennom riktige og konkrete 
tiltak. Generelt er virkningen av et tiltak større samtidig som kostnaden er mindre, jo tidligere tiltaket 
settes inn. Det er derfor viktig at det utarbeides en tiltaksliste og iverksettes risikoreduserende tiltak. 
Usikkerhetsbildet og tiltakslisten skal løpende ajourholdes videre i prosjektet/programmet. I en 
kvalitetssikring av de styrende dokumenter som skal foreligge etter et forprosjekt vil usikkerheter og 
risikoreduserende tiltak bli et hovedområde. 
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Realisere oppsidepotensialet 

Det er et betydelig nyttepotensial i prosjektet/programmet, men usikkerhetsanalysen viser at det 
også er betydelig usikkerhet knyttet til dette. Gjennomføringen forutsettes å være skrittvis med 
tydelige definerte prosjekter som hver har tilhørende kost-/nytteanalyse. Det er særlig behov for å 
bedre forstå og realisere nyttepotensiale i kommunesektoren. 

 Styringsmessig fleksibilitet – forenklinger og reduksjoner 5

Som beskrevet i innledningen vil den valgte utviklingsretningen være omfattende å realisere med 
flere store tiltak som delvis vil skje i parallell. Det er anbefalt at utviklingen blir delt inn i distinkte, 
korte prosjekter (12-18 måneder) der avhengigheter mellom tiltakene avgrenses. 

Mellom prosjektene gjennomføres programporter, forenklet kvalitetssikring med vurdering av 
innretning, strategi og styrende dokumenter for påfølgende prosjekt. Kvalitetssikringen skal ha fokus 
på revidering av eksisterende KVU gjennomført på bakgrunn av resultatet av pågående prosjekt, 
samt forutsetninger og informasjon som er tilgjengelig etter at prosjektet er gjennomført. 

Vurderingen av innretning, strategi og styrende dokumenter for påfølgende prosjekt skal: 

 Verifisere at utviklingsretningen (fortsatt) understøtter overordnede strategiske målsettinger. 

 Verifisere fremdrift og resultatoppnåelse i forhold til konseptets planer og forventede gevinster. 

 Definere/verifisere totalomfang (omfangsoptimalisering), mål for utviklingsretningen og 
suksessfaktorer. 

 Definere overordnet omfang i påfølgende prosjekt som grunnlag for sentralt styringsdokument 
og kvalitetssikring. 

 Oppdatere vurderingen av realopsjoner og hvordan disse kan utnyttes. 

 Dokumentere at utviklingen og enkeltprosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Tiltaket har et stort omfang og er komplekst. Risikoen bør derfor søkes redusert gjennom en 
kontinuerlig søken etter og gjennomføring av tiltak som forenkler og reduserer programmet og det 
enkelte prosjekt. 

Det forutsettes at prosjektet tidlig i forprosjektet utarbeider liste over potensielle forenklinger og 
reduksjoner, og implementerer prosesser og rutiner for å ajourholde listen og iverksette tiltak. 
Forenklinger og reduksjoner er et viktig område i en eventuell beslutning om igangsettelse av hvert 
enkelt prosjekt. 

Vurderingen av realopsjoner for den valgte utviklingsretningen avdekket en rekke områder som bør 
avklares før Prosjekt 1 blir igangsatt: 
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Kostnadskomponent Informasjon som kan gi en opsjonsverdi 
Implementering av 

regionale løsninger for 

kjernesystemene basert på 

separate systemer hos 

Helse Nord, Helse Sør-Øst, 

og Helse Vest 

 Det funksjonelle målbildet for disse strategiene er å realisere funksjonalitet tilsvarende 
Gartners generasjon 3 innen 2021. 

 Den første indikasjonen på om dette vil lykkes vil komme i løpet av 2016 (når første 
versjon av DIPS Arena slippes) og 2019 når denne er integrert med nye Kurvesystem i 
Helse Vest og Helse Sør-Øst. 

 Vurderingen av DIPS Arena gjennomført av Gartner indikerer at målsetningen om 
generasjon 3 vil være svært utfordrende. 

 Gartner har ennå til gode å se helsesystemer nå generasjon 3 basert på en strategi der 
flere systemer integreres for å realisere kjernesystemene. 

Det bør avventes videre investeringer i denne strategien før: 

 Endelig produktegenskaper for DIPS Arena i 2016-2020 er avklart. 

 Muligheten for å kunne realisere en generasjon 3 funksjonalitetsnivå basert på å 
integrere flere systemer er avklart. 

Anskaffelse av nytt 

nasjonalt kjernesystem for 

kommunal helse- og 

omsorgstjeneste (inkludert 

saksbehandlings-

funksjonalitet) 

 Det bør avventes videre investeringer i dette konseptet før det er avklart om 
leverandørmarkedet kan levere en samlet kjerne for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, og det er avklart hvordan saksbehandlingsfunksjonalitet skal 
håndteres. 

 Dette kan i stor grad avklares gjennom anskaffelsesprosessen som Helse Midt-Norge 
planlegger å gjennomføre. 

Anskaffelse av en ny 
samhandlingsløsning 
(Health Information 
Exchange)  

 Leverandørmarkedet for denne type samhandlingsløsninger er moden. Samtidig bør 
det gjøres en avklaring om hvorvidt Kjernejournal kan gjenbrukes til en lavere 
investering. 

Etablere en felles 
informasjonsmodell for 
spesialisthelsetjenesten 

 Det foregår fagutvikling for å etablere en informasjonsmodell for å realisere en 
strukturert informasjonsstruktur for kjernesystemene. 

 Strategien er å følge en «smidig metodikk» der informasjonselementer defineres ved 
behov. Kostnadene for å utvikle en komplett informasjonsstruktur blir derfor i praksis 
spredt over lang tid. 

 Det bør gjøres en avklaring hvordan dette arbeidet kan styrkes for å sikre den fremdrift 
som er nødvendig for å kunne realisere de samhandlingskravene som stilles i 
Konseptet. 

Etablering av ny basis 
infrastruktur for ny 
nasjonal løsning 

 Det vil være behov for å etablere ny basis infrastruktur når ny løsning anskaffes og 
implementeres. 

 Det foretas nå en rekke investeringer i Helse Nord og Helse Sør-Øst i modernisering, 
konsolidering av basis infrastruktur. I tillegg til dette finnes det muligheter for å utnytte 
investeringene i Norsk Helsenett, Helse Vest eller Helse Midt-Norge. 

 I tillegg er det mulighet for å utnytte nye skybaserte løsninger for å realisere ny 
driftsarkitektur. 

 Det bør avklares gjennom forprosjektet hvordan fremtidig driftsløsning for de nasjonale 
komponentene skal realiseres. 

 Gevinstrealiseringsplan 6

Gjennom utredningen er det foretatt et omfattende arbeid for å kunne identifisere og tallfeste 
effekter der tiltaket har en direkte innvirkning. Dette er i liten grad gjort før og det finnes få reelle 
referanser nasjonalt og internasjonalt.  

Gjennom forprosjektet skal det utarbeides en gevinstrealiseringsplan og en modell for å følge opp 
gevinstene som kan brukes i etablerte styringslinjer.  
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 Fagdepartementene som prosjekteier 7

Helse- og omsorgssektoren består av mange selvstendige aktører som i hovedsak foretar egne 
prioriteringer ut fra eierkrav, lokale behov og målsettinger. Samtidig er IKT-ressursene og -
kompetansen spredt i mange miljøer med mange beslutningstakere. Mange selvstendige aktører og 
manglende krav gjør at det tar lang tid å få på plass nødvendige endringer i IKT-systemene. 

Figur 5 beskriver overordnet organiseringen av IKT i sektoren. Denne danner utgangspunktet for 
videre beskrivelser av de viktigste aktørene i sektoren. 

Figur 5: Skisse av dagens IKT-organisering 

 

Figuren viser at det ikke finnes en enhetlig styringsstruktur for aktørene som omfattes av tiltaket, og 
det er tilgjengelig ulike virkemidler i de ulike styringslinjene: 

 Spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene mottar styringssignaler direkte fra 
Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Oppdragsdokument og Foretaksmøter. 

 Kommunene er selvstendige enheter som innenfor sine rammer og gjeldende lover og 
forskrifter prioriterer egnet virkemiddelbruk.  

 Fastlegene opererer som selvstendige næringsdrivende innenfor de hjemler og de avtaler de 
har etablert med kommune og innenfor gjeldende lover og forskrifter. 

For å lykkes med den anbefalte utviklingsretningen har derfor både Helse- og omsorgsdepartementet 
og Kommunal- og moderniseringsdepartementet et overordnet ansvar for at helse- og 
omsorgssektoren samlet når sine mål. I denne sammenheng vil vi trekke frem to områder som 
departementene bør ha spesiell oppmerksomhet på: 

 Sektorens rammeforutsetninger 

 Styring, oppfølging og rapportering 

Sektorens rammeforutsetninger 

De siste årene er det kommet en rekke stortingsmeldinger som peker mot organisatoriske endringer, 
endringer i oppgavefordeling mellom aktørene og endrede kvalitetskrav til tjenesten. De viktigste 
meldingene som vil kunne ha en innvirkning på innretningen og rekkefølgen på hvordan 
utviklingsretningen realiseres er: 
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 Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg. Denne er ment å være en 

mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den ser først og fremst på mulighetene for helse- og 

omsorgstjenestens brukere til å klare seg bedre selv i hverdagen til tross for sykdom, 

helseproblemer eller funksjonsnedsettelse. Samtidig skal den gi grunnlag for å videreutvikle 

det faglige arbeidet, både for de som har størst behov for lindring og pleie, og de som 

trenger daglig assistanse gjennom et helt liv. 

 Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Meldingen presenterer regjeringens 

tverrpolitiske mål for folkehelsepolitikken: 1) Norge skal være blant de tre landene i verden 

som har høyest levealder; 2) Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel 

og reduserte sosiale helseforskjeller; 3) Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele 

befolkningen. 

 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. Denne meldingen adresserer 

samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgstjenesten og har som mål å legge grunnlaget 

for en fremtidsrettet kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

 Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan. Planen er en viktig del av 

regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal 

sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Nasjonal helse- og 

sykehusplan gjelder for perioden 2016-2019, men beskriver og drøfter utviklingstrekk fram 

mot 2040. Nasjonal helse- og sykehusplan har syv hovedområder og mål: (1) Styrke 

pasienten; (2) Prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling; (3) Fornye, forenkle og 

forbedre helsetjenesten; (4) Nok helsepersonell med riktig kompetanse; (5) Bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet; (6) Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene, (7) Styrke 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 

 Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. Dette er den første 

stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som dekker hele helse- og 

omsorgstjenesten, tannhelsetjenesten inkludert. Det rettes oppmerksomhet mot innholdet 

og kvaliteten i tjenestene, og det presenteres overordnede rammer for arbeidet med kvalitet 

og pasientsikkerhet i årene fremover.  

 Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen. Meldingen innebærer en gjennomgang og 

en oppdatering av de overordnede målsetningene knyttet til legemiddelbruk. Regjeringen 

foreslår følgende mål: 1) Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler; 2) Legemidler 

skal ha lavest mulig pris; 3) Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler; 4) Legge til rette 

for forskning og innovasjon. 

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

meldingen blir kommunenes oppgaver i stort gjennomgått. I tillegg til at kommunene for 

endret oppgaveporteføljen sin ser man på muligheten til å skape kommuner med tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse til å utføre denne oppgaveporteføljen. 

IKT er i større grad et nødvendig virkemiddel for å gjennomføre denne politikken, og det er viktig at 
utviklingen av IKT er sterkt koblet til de ulike tiltakene i meldingene. Det er også avgjørende at 
departementene søker å gi det nasjonale prosjektet realistiske og gode rammeforutsetninger for 
hvert enkelt prosjekt slik at disse kan gjennomføres på en best mulig måte. Det stilles større krav til 
konsistens i politikken og til politisk porteføljestyring.  Departementene må pålegge seg selv større 
krav til innhold, rekkefølge og gjennomføring av de rammeforutsetninger sektoren skal operere 
under. 
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Styring, oppfølging og rapportering 

For å sikre et vellykket prosjektresultat er det viktig med god og relevant styring og oppfølging av 
utviklingsretningen og det enkelte prosjekt. De to departementene bør derfor planlegge bl.a. 
hvordan denne styring og oppfølging skal gjennomføres i form av en styringsmodell, hvilke ressurser 
og kompetanse departementene trenger, hvordan tiltak skal realiseres, etc. 

Det anbefales et alternativ som gir departementene styrings- og oppfølgingsmuligheter gjennom 
sentrale hovedmilepæler med tilhørende kvalitetssikring. Det bør vurderes hvilke styrings- og 
oppfølgingsmessige behov departementene har utover dette og utover ordinær styringsdialog. Det 
anbefales at dette beskrives i de styrende dokumentene fra forprosjektet.  

For prosjekter som gjennomføres ute i virksomhetene, rapporteres det som regel sjeldent og meget 
overordnet til fagdepartement. Store og komplekse prosjekter med høy risiko blir derfor i liten grad 
styrt og fulgt opp på departementsnivå. Tiltaket «Én innbygger – én journal» og den valgte 
utviklingsretningen representerer er et omfattende tiltak som bør vies ekstra oppmerksomhet. 
Departementene alene og sammen må heve sin kompetanse kraftig for å oppnå den styringen og de 
rapporteringskravene som må plass. 

 

  



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Føringer for videre arbeid  -23- 
 

 Bibliografi 8
1. Gartner. Gartner survey of EHR suppliers and systems in the Norwegian market. 2014. 

2. Helsedirektoratet. IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren. 2014. 

3. —. Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten. 2015. 

 

 

  



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Føringer for videre arbeid  -24- 
 

 

 

 

Postadresse: Pb. 7000, 
 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Telefon: +47 810 20 050 
Faks: +47 24 16 30 01 
E-post: postmottak@helsedir.no 

 

www.helsedirektoratet.no 

 

 

 

Postadresse: Pb. 6737, 
 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Telefon: +47 21 49 50 70 
 
E-post: postmottak@ehelse.no 

 

www.ehelse.no 

 

 


