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Sammendrag 
Behov knyttet til IKT i helse- og omsorgstjenesten er utledet gjennom: 

 dialog med interessentene for utledning av interessentgruppebaserte behov 

 analyse av drivere for fremtidig utvikling for utledning av etterspørselsorienterte behov 

 analyse av normative krav til helse- og omsorgstjenesten samt helsepolitiske mål for 

utledning av normative behov 

 analyse av nåsituasjonen og dagens utfordringsbilde 

Med de uttalte målene for IKT og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren (Meld. St. 9, 10 og 11 

(2012-2013)) som førende, er syntesen av interessentgruppebaserte, etterspørselsorienterte og 

normative behov satt sammen til tre prosjektutløsende behov. Behovsanalysen ble i all vesentlighet 

gjennomført 2014. Delmengden som vedrører normative behov, ble utvidet med analyse av 

stortingsmeldinger og ferdigstilt høsten 2015. 

Prosjektutløsende behov 

For å sikre fortsatt tillit til helse- og omsorgstjenesten og sørge for at den norske modellen for helse- 

og omsorgstjenester er robust for fremtiden, må kvaliteten og ressursutnyttelsen i tjenestene være 

god, helsetjenestene likeverdig tilbudt befolkningen og hensynet til brukernes ønsker om 

tilgjengelighet og medvirkning ivaretas. IKT kan og bør utnyttes bedre enn i dag for å oppnå dette. 

1. Det er behov for IKT-løsninger1 som utnytter de teknologiske mulighetene knyttet til 

tilgjengeliggjøring av informasjon, slik at innbyggerne ikke utsettes for unødvendig 

helsemessig risiko eller påføres skader som kunne vært unngått. Det er behov for at 

kapasitet og kompetanse utnyttes bedre enn i dag. 

2. Det er behov for IKT-løsninger som legger til rette for at innbyggere i større grad kan 

medvirke i valg som angår egen helse, slik at innbyggernes egenressurser utløses. Løsningene 

bør også understøtte mål om økt åpenhet og bedre tilgjengelighet for å muliggjøre større 

grad av brukervalg i tjenesten. 

3. Det er behov for IKT-løsninger som forenkler arbeidet med å omsette informasjon til innsikt 

og forbedret praksis, slik at det blir mulig å drive og å utvikle tjenestene basert på 

dokumentasjon om aktiviteter og resultater av disse. 

Behov knyttet til innretning og bruk av IKT i en samlet helsepolitisk virkemiddelbruk 

Grunnleggende for både ytelsen av helsetjenester og for helsepolitisk styring av tjenesten er at 

samfunnets samlede ressurser søkes anvendt på best mulig måte i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv, innenfor rammene av gjeldende politikk. IKT har sin rolle som innsatsfaktor i ytelsen av 

helse- og omsorgstjenester og som del av et samlet virkemiddelapparat for å oppnå helsepolitiske 

mål. Det er derfor et behov at IKT innrettes og brukes på en måte som understøtter en samlet 

                                                           
 

1
 Med IKT- løsninger menes tekniske løsninger som samvirker med organisatoriske og styringsmessige 

strukturer, kompetanse og kultur. Gjelder også for videre bruk av begrepet «IKT-løsninger». 
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helsepolitisk virkemiddelbruk og som, så langt det er mulig innenfor disse rammene, er i tråd med 

samfunnsøkonomiske prinsipper.  

Interessentgruppebaserte behov 

De interessentgruppebaserte behovene er utledet gjennom omfattende møtevirksomhet med 

innbyggere, personell i helse- og omsorgstjenesten og en rekke aktører i sektoren, samt 

gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon, som strategier og undersøkelser. Behovene uttrykker i 

stor grad et gap mellom interessentenes ønskede situasjon og dagens situasjon. 

Behovene er delt inn i fem seksjoner.  Behov som knytter seg til hver gruppe av interessenter er 

organisert i følgende kategorier: «Helsepersonells arbeidshverdag», «Innbyggers helse- og 

omsorgstjeneste» og «Kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse og forskning». Behov som går på 

tvers av interessentgruppene er samlet i en egen kategori. Personvern er et så grunnleggende 

premiss for tilliten mellom innbygger og helse- og omsorgstjenesten og er derfor organisert i en egen 

kategori. 

Helsepersonells arbeidshverdag 

1. Det er behov for at korrekt, nødvendig og relevant informasjon, raskt og effektivt, gjøres 

tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig av hvor pasienten har fått 

helsehjelp tidligere. 

2. Det er behov for løsninger som muliggjør effektiv samhandling, kommunikasjon og 

pasientadministrasjon gjennom pasientforløpet og på tvers av virksomheter. 

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

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

og prosesstøtte. 

Personvern 

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. 

Innbyggers helse- og omsorgstjeneste 

7. Det er behov for at innbygger får tilgjengeliggjort egne helseopplysninger, rettigheter, planer 

for helsehjelp, samt status i pågående saker. 

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.  

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. 

Kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse og forskning  

12. Det er behov for at virksomheter får tilgjengeliggjort oppdaterte data og løsninger som 

understøtter god ledelse, kvalitetsforbedring og ivaretagelse av pasientsikkerhet.  
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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 forskningsresultat. 

Behov på tvers av interessentgrupper 

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

16. Det er behov for kompetansebygging som bidrar til effektiv og trygg bruk av løsningene, samt 

kunnskap om deres begrensninger. Videre er det behov for at løsningene understøtter helse- 

og omsorgstjenestens rolle i utdanning av helsepersonell. 

Etterspørselsorienterte behov 

For å avdekke etterspørselsorienterte behov er det blitt gjennomført en analyse av de viktigste 

driverne som vil påvirke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester når det gjelder både kvalitet 

og kapasitet: 

 Demografiske drivere: (1) endring i innbyggerpopulasjonen og (2) endring i mobilitet blant 

befolkningen 

 Politiske drivere: (1) utvikling av pasient- og brukerrettigheter; (2) internasjonalt samarbeid; 

(3) krav til kvalitet og pasientsikkerhet; (4) krav til bedre kapasitetsutnyttelse og (5) fokus på 

personvern og informasjonssikkerhet 

 Sosiokulturelle drivere: (1) endring i pasientrolle og (2) endring i kommunikasjonsvaner 

 Drivere som beskriver den medisinske utviklingen: (1) tilgang på dokumentasjon av medisinsk 

beste praksis; (2) utvikling av medisinsk teknologi; (3) digitalisering av helse- og 

omsorgstjenesten og (4) tilgang på nye organisasjonsformer og arbeidsmåter 

 Drivere som beskriver den teknologiske utviklingen: (1) online-tjenester, sosiale media og 

skybaserte tjenesteplattformer; (2) personnær teknologi og tingenes internett og (3) stordata 

Hver enkelt driver er blitt vurdert i følgende dimensjoner: relevans for tiltaket, sannsynlighet for når 

driveren vil ha en effekt, og hvordan driveren vil slå ut på tiltaket.  

Ut fra analysen av driverne er det identifisert ni etterspørselsorienterte behov: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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. Det er behov for IKT-løsninger som understøtter innbyggerens geografiske mobilitet. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig at individuelle helseopplysninger, 

forskningsrelatert data og kvalitetsindikatorer kan gjøres tilgjengelig for og innhentes fra 

både offentlige og private aktører som er godkjente innenfor rammen av de 

samarbeidsavtaler Norge velger å inngå. 

9. 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 behov 

Normative behov er behov som er utledet fra politisk vedtatte beslutninger, herunder gjeldende 

lover og regler, samt helsepolitiske mål fra stortingsmeldinger. Analysen er todelt. I del én 

identifiseres normative behov ved analyse av gjeldende rett, og i del to identifiseres normative behov 

ved analyse av stortingsmeldinger. 

Normative behov identifisert ved analyse av gjeldende rett 

De lover og regler som inngår i analysen er blant annet: 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).  

 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

 Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) 

 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 

På bakgrunn av analysen er to behov identifisert: 

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. 

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. 

Normative behov identifisert ved analyse av stortingsmeldinger 

De stortingsmeldinger som inngår i analysen er blant annet: 

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

 Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen.  
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 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste.  

 Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016−2019) 

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

 Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen.  

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

På bakgrunn av analysen er seks behov prioritert: 

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. 

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. 

6. Det er behov for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte i tråd med 

gitte prioriteringer og definert beste praksis. 

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. 

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. 
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Innledning 
Behov knyttet til IKT i helse- og omsorgstjenesten er utledet gjennom: 

 dialog med interessentene for utledning av interessentgruppebaserte behov, presentert i 

kapittel 2 

 analyse av drivere for fremtidig utvikling for utledning av etterspørselsorienterte behov, 

presentert i kapittel 3 

 analyse av normative krav til helse- og omsorgstjenesten samt helsepolitiske mål for 

utledning av normative behov, presentert i kapittel 4 

Med de uttalte målene for IKT og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren (Meld. St. 9, 10 og 11 

(2012-2013)) som førende, er syntesen av interessentgruppebaserte, etterspørselsorienterte og 

normative behov satt sammen til tre prosjektutløsende behov, presentert i kapittel 1. 

Behovsanalysen ble i all vesentlighet gjennomført 2014. Delmengden som vedrører normative behov, 

ble utvidet med analyse av stortingsmeldinger og ferdigstilt høsten 2015. 

Figur 1. Behovsanalyse 

 

 

 

Nåsituasjonen knyttet til IKT i helse- og omsorgstjenesten er beskrevet i form av: 

 Utfordringsbilde for IKT i helse- og omsorgssektoren, presentert i kapittel 5 

 Helse- og omsorgstjenestens samhandlingsvolum, presentert i kapittel 6 

Utfordringsbilde for IKT i helse- og omsorgssektoren er oppsummert i ti utfordringer: 

1. Dagens informasjonsstrukturer og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt og helhetlige 

pasientforløp (særlig på tvers av virksomhetsgrenser). Pasientinformasjon er i stor grad 

ustrukturert og det mangler felles terminologi og begrepsapparat som muliggjør semantisk 

interoperabilitet. 
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2. Dagens IKT-systemer mangler funksjonalitet for å understøtte beslutningsstøtte og 

kvalitetsforbedring. Disse funksjonene er nødvendige for å styrke pasientsikkerheten og 

heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

3. Dagens elektroniske pasientjournal er ikke autorativ når det gjelder å inneholde og lagre alle 

pasientopplysninger som blir generert.  Vesentlige mengder av data blir generert i 

medisinsk-teknisk utstyr, men blir enten behandlet lokalt i egne spesialistsystemer som ikke 

er integrert med hovedjournalen eller blir gjengitt summarisk i et fritekstfelt i 

hovedjournalen. I tillegg er flere viktige dokumenter fremdeles på papir ved de fleste 

sykehus (eksempelvis kurve). 

4. Det finnes i dag få og begrensede digitale innbyggertjenester. Den spredte informasjonen og 

de ustrukturerte dataene i underliggende IKT-systemer er en barriere for videre utvikling av 

individtilpassede digitale innbyggertjenester. 

5. Dagens informasjonsstrukturer hindrer automatisk tilgjengeliggjøring av data med høy 

kvalitet for å understøtte kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 

6. Dagens samhandlings- og kommunikasjonsinfrastruktur har lav endringsevne og er ikke 

tilrettelagt for nye tjenester med mer deling av informasjon. 

7. Dagens IKT-løsninger og virksomheter har vesentlige mangler med hensyn til å ivareta 

personvern og informasjonssikkerhet. Dette begrenser muligheten til å øke 

informasjonsdeling mellom virksomheter og mellom tjenesten og innbyggerne, uten å 

samtidig betydelig øke risikoen for brudd på personvernrettigheter og krav til 

informasjonssikkerhet 

8. 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. 

9. Dagens organisering av IKT-funksjonene i sektoren utnytter i liten grad potensialet i stordrift 

og realiserer få synergier i forhold til anskaffelser, drift, forvaltning og utvikling av løsninger. 

Det konkurreres om begrenset IKT-kompetanse hvilket gjør organiseringen sårbar med 

hensyn til fremtidig kompetansebehov. 

10. Ingen av dagens norske og nordiske leverandører tilbyr funksjonalitet på linje med de 

ledende systemene internasjonalt. Videre mangler dagens norske og nordiske leverandører 

finansiell styrke og utviklingskapasitet til å gjennomføre det funksjonelle løftet som er 

nødvendig for å lukke det funksjonelle gapet mellom dagens situasjon og ambisjonsnivået 

gitt i Meld. St. 9 (2012-2013). Situasjonen forverres ved at sektoren ikke opptrer samordnet 

med hensyn til videreutvikling og bestilling av ny funksjonalitet. 

Utfordringene er detaljert i kapittel 5, samt ytterligere i eget dokument.  
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1 Prosjektutløsende behov 
For å sikre fortsatt tillit til helse- og omsorgstjenesten og sørge for at den norske modellen for helse- 

og omsorgstjenester er robust for fremtiden, må kvaliteten og ressursutnyttelsen i tjenestene være 

god, helsetjenestene likeverdig tilbudt befolkningen og hensynet til brukernes ønsker om 

tilgjengelighet og medvirkning ivaretas. IKT kan og bør utnyttes bedre enn i dag for å oppnå dette. 

1. Det er behov for IKT-løsninger2 som utnytter de teknologiske mulighetene knyttet til 

tilgjengeliggjøring av informasjon, slik at innbyggerne ikke utsettes for unødvendig 

helsemessig risiko eller påføres skader som kunne vært unngått. Det er behov for at 

kapasitet og kompetanse utnyttes bedre enn i dag. 

2. Det er behov for IKT-løsninger som legger til rette for at innbyggere i større grad kan ta 

eierskap til egen helse, slik at innbyggernes egenressurser utløses. Løsningene bør også 

understøtte mål om økt åpenhet og bedre tilgjengelighet for å muliggjøre større grad av 

brukervalg i tjenesten. 

3. Det er behov for IKT-løsninger som forenkler arbeidet med å omsette informasjon til 

innsikt og forbedret praksis, slik at det blir mulig å drive og utvikle tjenestene basert på 

dokumentasjon om aktiviteter og resultater av disse. 

1.1 Utdypning av prosjektutløsende behov 1 

Behov 1: Det er behov for IKT-løsninger som utnytter de teknologiske mulighetene knyttet til 
tilgjengeliggjøring av informasjon, slik at innbyggerne ikke utsettes for unødvendig helsemessig risiko 
eller påføres skader som kunne vært unngått. Det er behov for at kapasitet og kompetanse utnyttes 
bedre enn i dag. 
 
Innbyggerne kan utsettes for unødvendig helsemessig risiko og pasienter påføres skader fordi helse- 

og omsorgstjenesten har mangelfulle IKT-systemer. Forskning viser at IKT, riktig anvendt, øker 

pasientsikkerhet. Helse- og omsorgstjenestene er svært informasjons- og kunnskapsintensive, men 

mulighetsrommet som teknologi representerer i denne sammenheng utnyttes ikke i tilstrekkelig 

grad. Helse- og omsorgstjenesten og innbyggere mangler IKT-løsninger som gir tilgang til relevant 

pasientinformasjon, tilgjengeliggjør oppdatert kunnskap, som understøtter sikker deling av 

informasjon og som gir klinisk arbeidsstøtte og støtte til kvalitetssikring. En slik situasjon gir risiko for 

feil eller mangelfull tjenesteyting.  

Demografisk utvikling, fremvekst av nye typer helseproblemer og behandlingsmuligheter samt 

utviklingen i forventninger hos innbyggere, tilsier betydelig økt ressursbehov i helse- og 

omsorgstjenesten. Dagens IKT-systemer begrenser god utnyttelse av helse- og omsorgstjenestens 

ressurser. Tungvinte, mangelfulle og begrensende arbeidsverktøy gir dobbeltarbeid og lavere 

utnyttelse av kompetanse enn nødvendig. Situasjonen tilsier slitasje på motivasjon og risiko for at 

helse- og omsorgstjenesten ikke klarer å tiltrekke seg nødvendig kompetanse og kapasitet. 

                                                           
 

2
 Med IKT- løsninger menes tekniske løsninger som samvirker med organisatoriske og styringsmessige 

strukturer, kompetanse og kultur. Gjelder også for videre bruk av begrepet «IKT-løsninger». 
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Det prosjektutløsende behovets kopling til interessentgruppebaserte, etterspørselsorienterte og 

normative behov 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. 

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

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

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

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

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

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

16 Det er behov for kompetansebygging som bidrar til effektiv og trygg bruk av 
løsningene, samt kunnskap om deres begrensninger. Videre er det behov for 
at løsningene understøtter helse- og omsorgstjenestens rolle i utdanning av 
helsepersonell. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

6 Det er behov for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og 
beslutningsstøtte i tråd med gitte prioriteringer og definert beste praksis. 
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1.2 Utdypning av prosjektutløsende behov 2 

Behov 2: Det er behov for IKT-løsninger som legger til rette for at innbyggere i større grad kan 
medvirke i valg som angår egen helse, slik at innbyggernes egenressurser utløses. Løsningene bør 
også understøtte mål om økt åpenhet og bedre tilgjengelighet for å muliggjøre større grad av 
brukervalg i tjenesten. 
 
Innbyggere representerer i helsesammenheng en ressurs som ikke utnyttes godt nok. Omfanget av 

helse- og omsorgstjenester er begrenset og det som finnes er ulikt distribuert. Forskning viser at økt 

medvirkning i valg som angår egen helse gir bedre utfall av behandling og bidrar til bedre 

ressursutnyttelse. Innbyggere uttrykker ønske om å kunne delta mer aktivt og være bedre informert. 

Teknologi kan være et effektivt virkemiddel for å styrke innbyggernes eierskap til egen helse. Alt 

annet likt, tilsier demografisk utvikling, fremvekst av nye typer helseproblemer og 

behandlingsmuligheter i kombinasjon med utviklingen i forventninger hos brukerne, et ressursbehov 

som overskrider dagens rammer. Det er behov for IKT-løsninger som legger til rette for å mobilisere 

innbyggernes deltagelse i valg og bidrag som angår egen helse.  

Det er et mål å gi innbyggerne økt valgfrihet i møte med helse- og omsorgstjenesten. Måloppnåelse 

forutsetter at innbyggerne har tilgang til informasjon som muliggjør informerte valg, som for 

eksempel kjennskap til alternative tilbud og resultater av behandling. Med dagens IKT-systemer er 

det ikke mulig fullt ut å realisere målene om brukervalg. Informasjon om resultater og kvalitet er 

mangelfull, tar lang tid å fremskaffe og gjøres i begrenset grad tilgjengelig for innbyggere. 

Det prosjektutløsende behovets kopling til interessentgruppebaserte, etterspørselsorienterte og 

normative behov er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

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

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. 

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. 

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

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. 

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. 
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Normative 
 
 

3 Det er behov for at innbyggere har en samlet tilgang til oppdaterte og 
nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått 
helsehjelp tidligere. 

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. 

 

1.3 Utdypning av prosjektutløsende behov 3 

Behov 3: Det er behov for IKT-løsninger som forenkler arbeidet med å omsette informasjon til innsikt 
og forbedret praksis, slik at det blir mulig å drive og utvikle tjenestene basert på dokumentasjon om 
aktiviteter og resultater av disse. 
 
Helse- og omsorgstjenesten er kostnadskrevende og sysselsetter flest personer i Norge. Omfanget av 

tjenester og sysselsetting er forventet å øke med fremtidige behov. Befolkningens helse er en av 

samfunnets største verdier. Samtidig er det svært begrensede muligheter til å fremskaffe innsikt som 

avdekker forbedringsområder og nye muligheter. Informasjon om resultater og kvalitet er mangelfull, 

ligger spredt og tar lang tid å fremskaffe. Informasjonen er i begrenset grad tilgjengelig for helse- og 

omsorgssektorens ledelse, statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og 

kontrollorganer. Informasjonstilgang er nødvendig for forebygging og beredskap. 

Det prosjektutløsende behovets kopling til interessentgruppebaserte, etterspørselsorienterte og 

normative behov er vist i tabellen under. 

Behovstype  Behov 

Interessent-
gruppebaserte 

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 
forskningsresultat. 

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. 
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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. 

 

1.4 Behov knyttet til innretning og bruk av IKT i en samlet helsepolitisk virkemiddelbruk 

Grunnleggende for både ytelsen av helsetjenester og for helsepolitisk styring av tjenesten er at 

samfunnets samlede ressurser søkes anvendt på best mulig måte i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv, innenfor rammene av gjeldende politikk. IKT har sin rolle som innsatsfaktor i ytelsen av 

helse- og omsorgstjenester og som del av et samlet virkemiddelapparat for å oppnå helsepolitiske 

mål. Det er derfor et behov at IKT innrettes og brukes på en måte som understøtter en samlet 

helsepolitisk virkemiddelbruk og som, så langt det er mulig innenfor disse rammene, er i tråd med 

samfunnsøkonomiske prinsipper.  
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2 Interessentgruppebaserte behov 
De interessentgruppebaserte behovene er utledet gjennom omfattende møtevirksomhet med 

innbyggere og personell i helse- og omsorgssektoren, samt gjennomgang av tilgjengelig 

dokumentasjon, som strategier og undersøkelser. Behovene uttrykker i stor grad et gap mellom 

interessentenes ønskede situasjon og dagens situasjon. 

Behovene er delt inn i fem seksjoner.  Behov som knytter seg til en gruppe av interessenter er 

organisert i følgende kategorier: «Helsepersonells arbeidshverdag», «Innbyggers helse- og 

omsorgstjeneste» og «Kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse og forskning». Behov som går på 

tvers av interessentgruppene er samlet i en egen kategori. Personvern er et premiss for tilliten 

mellom innbygger og helse- og omsorgstjenesten og er derfor organisert i en egen kategori. 

2.1 Helsepersonells arbeidshverdag 

Behov 1: Det er behov for at korrekt, nødvendig og relevant informasjon, raskt og effektivt, 
gjøres tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig av hvor pasienten har fått 
helsehjelp tidligere.  
 
Informasjonen bør inneholde planer for videre helsehjelp, hendelser i nåtid, samt tilbake i tid. Den 

bør kunne tilgjengeliggjøres idet behovet for informasjon oppstår. Behovet for informasjon vil variere 

med helsepersonells rolle og forhold knyttet til den enkelte pasient. Løsningene bør evne å tilpasse 

seg endringene i informasjonsbehovet på en effektiv måte som også ivaretar personvernet til den 

enkelte pasient. Det bør også være mulig å dele informasjon med aktører utenfor helse- og 

omsorgssektoren. 

Behov 2: Det er behov for løsninger som muliggjør effektiv samhandling, kommunikasjon og 
pasientadministrasjon gjennom pasientforløpet og på tvers av virksomheter.  
 
Helsepersonell har behov for fellesløsninger som muliggjør samarbeid, kommunikasjon, 

informasjonsutveksling og erfaringsdeling på tvers av aktører og omsorgsnivåer.  Løsningene bør 

dekke ulike former for kommunikasjon, og også dekke behovet for kommunikasjon og 

informasjonsdeling i krise- og beredskapssituasjoner. Hvem som har hovedansvaret for pasienten til 

enhver tid, bør tydelig fremkomme for alle involverte aktører. Det er behov for god støtte for 

pasientadministrasjon, pasientlogistikk og ressursstyring. Løsningene bør dekke behovet for 

planlegging og koordinering i forkant og underveis i forløpet. 

Behov 3: Det er behov for at data registreres én gang og innhentes automatisk der det er mulig.  
 
Helsepersonell bør kunne gjenbruke tidligere registrert pasientinformasjon. Så fremt det er 

hensiktsmessig og mulig, er det behov for at data innhentes automatisk. Eksempelvis bør 

innrapportering og datafangst til registre i hovedsak basere seg på gjenbruk av journalinformasjon, 

og mulighetene for automatisk datafangst fra medisinsk-teknisk utstyr og sensorteknologi bør 

utnyttes, på sikt også for utvalgt velferdsteknologi. Det er behov for at prinsippene om «automatisk 

innhenting» og «registrering én gang» følges av gode rutiner for kvalitetssikring av data, og at det 

gjøres en kritisk vurdering av hvilken informasjon det er nødvendig å lagre og dele.  
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Behov 4: Det er behov for at helsepersonell får tilgang til relevant kunnskapsstøtte, 
beslutningsstøtte og prosesstøtte. 
 
Helsepersonell har behov for journalsystem som understøtter kunnskapsbasert praksis. Det er behov 

for at alle har tilgang til det samme kunnskapsgrunnlaget og at det baserer seg på oppdaterte og 

kvalitetssikrede kilder, retningslinjer, veiledere og prosedyrer. Beslutningsstøtte bør ta opp i seg 

pasientens helsesituasjon, og gi helsepersonell støtte til å fatte de riktige beslutningene. Prosesstøtte 

bør bidra til at planlagte aktiviteter finner sted, samtidig som den reduserer arbeidsmengden for 

helsepersonell og sannsynligheten for feil.  

2.2 Personvern 

Behov 5: Det er behov for at opplysninger sikres mot spredning til uvedkommende gjennom 
blant annet tilfredsstillende tilgangsstyring og kontroll.   
 
Det er behov for at taushetsplikten og hensynet til pasientens forventning om konfidensialitet 

ivaretas, samtidig som tilgangsstyring ikke blir et hinder for utøvelse av helsehjelp. Tilgangsstyringen 

bør tilpasses helsepersonells arbeidshverdag og følge pasientforløpet. Dersom flere virksomheter får 

tilgang til samme informasjonsbase, er det behov for løsninger som ivaretar en helhetlig 

tilgangsstyring på tvers av virksomhetene. Det er behov for logging av hvilke tilganger som gis og 

hvem som bruker sin tilgang til å se hvilke opplysninger. Det er behov for at loggen enkelt kan gjøres 

tilgjengelig for innbygger. 

Behov 6: Det er behov for at innbygger kan sperre hele eller deler av journalen for 
enkeltpersoner eller grupper.  
 
Innbygger har behov for på en enkel måte å kunne endre hvilke informasjonselementer som skal 

sperres i ulike situasjoner eller alle fremtidige innsyn. Innbygger har behov for å forstå hvilke 

konsekvenser sperring kan ha for pasientsikkerheten. Mulighet for sperring bør derfor støttes av 

gode informasjons- og veiledningstjenester. 

2.3 Innbyggers helse- og omsorgstjeneste 

Behov 7: Det er behov for at innbygger får tilgjengeliggjort egne helseopplysninger, rettigheter, 
planer for helsehjelp, samt status i pågående saker.  
 
Innbygger skal ha tilgang til egne opplysninger, og har behov for informasjon om hva som forventes 

av seg, hva som skjer videre i et forløp samt hvordan behandling skal følges opp. Det bør være mulig 

for innbygger å se informasjon tilbake i tid, i nåtid, samt hva som eventuelt er planlagt fremover i tid. 

Innbygger har behov for informasjon om hvilke rettigheter som er gjeldende, status i pågående 

saker, samt informasjon om når det kan forventes at søknad/sak er behandlet. Informasjonen bør 

presenteres på en oversiktlig og forståelig måte. Det bør være tydelige retningslinjer for hva slags 

type informasjon som kan tilgjengeliggjøres direkte via digitale kanaler, slik at for eksempel sensitiv 

informasjon ikke nødvendigvis tilgjengeliggjøres digitalt før den er kjent for innbygger. 



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Behovsanalyse  -17- 

Behov 8: Det er behov for at innbygger skal kunne samhandle og kommunisere effektivt med 
helse- og omsorgstjenesten.  
 
Det er behov for løsninger som gjør innbygger i stand til enkelt, raskt og effektivt å kommunisere 

med og administrere sitt forhold til helse- og omsorgstjenesten. For mange innebærer dette å kunne 

ta i bruk digitale selvbetjeningsløsninger. Det er behov for at digitaliseringen tilpasses ulike 

sosioøkonomiske lag, samt innbyggers språk, kunnskap om helse og digitale mestringsnivå. 

Behov 9: Det er behov for at innbygger skal kunne registrere personlige helseopplysninger og 
dele dem med helse- og omsorgstjenesten.  
 
Innbygger har behov for selv å kunne registrere og dele helserelaterte egenmålinger, enten det skjer 

i tillegg til eller istedenfor målinger utført av helse- og omsorgstjenesten. Det er behov for at 

formålet med å dele informasjonen er klart definert, slik at innbygger kun deler informasjon som er 

formålstjenlig. Innbygger kan også ha behov for å kunne kommentere det helsepersonell har 

registrert i journalen eller foreta egne notater i forkant av konsultasjoner. 

Behov 10: Det er behov for at innbygger skal kunne gjøre selvvalg og samvalg, understøttet av 
kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte og prosesstøtte.  
 
Innbygger har behov for kunnskapsstøtte som gjør det mulig å forstå betydningen av den personlige 

helseinformasjonen som tilgjengeliggjøres, samt forstå hvilke rettigheter som er gjeldende i de 

prosessene innbygger er involvert i.  Innbygger har også behov for beslutningsstøtte som kan gjøre 

ham/henne i bedre stand til å gjøre både selvvalg og samvalg. 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. Både kunnskapsstøtte, 

beslutningsstøtte og prosesstøtte bør ta opp i seg innbyggers helsesituasjon og personlige 

preferanser, og være oppdatert i henhold til ny viten. 

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

også behov for løsninger som gjør det mulig for andre å handle på vegne av seg der det ønskelig eller 

nødvendig. Det bør være enkelt å styre hvilke muligheter hver enkelt skal ha, både hvilken 

informasjon de skal ha tilgang til og hvilke oppgaver de skal kunne utføre.  

2.4 Kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse og forskning 

Behov 12: Det er behov for at virksomheter får tilgjengeliggjort oppdaterte data og løsninger 
som understøtter god ledelse, kvalitetsforbedring og ivaretagelse av pasientsikkerhet.  
 
Det er behov for at styringsdata er oppdatert og tilgjengelig, samt gir informasjon om kvalitet, volum 

og kostnad på helse- og omsorgstjenestene som leveres. Informasjonsgrunnlaget bør favne bredt og 

også dekke pasientenes opplevelse av helse- og omsorgstjenesten og behandling de har fått. Det er 

behov for å kunne følge utviklingen og eventuelle trender, over tid. Det er behov for informasjon og 
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løsninger som gjør det mulig å måle effekt av behandlingsmetoder løpende. Informasjon og 

analysefunksjonalitet bør kunne tilpasses virksomhetens ulike styringsnivå, og målinger bør kunne 

foretas på individnivå.  

Behov 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 
 
Det er behov for at dataene favner hele helse- og omsorgssektoren, kan ses i sammenheng med 

hverandre, og tilgjengeliggjøres i en form som gjør det mulig å foreta gode analyser. Det er behov for 

gode analyse- og presentasjonsløsninger som gjør myndighetene i stand til å omforme tilgjengelig 

data til kunnskap for styring av helse- og omsorgstjenesten. 

b) ta raske og kunnskapsbaserte beslutninger i krise- og beredskapssituasjoner 
 
Myndighetene har behov for beslutningsstøtte som kan sikre robust beredskap og evne til å håndtere 

krise på en effektiv og god måte. Dette innebærer tilgjengeliggjøring av data som gjør dem i stand til 

å iverksette riktige tiltak til riktig tid, samt styre ressursinnsatsen på en god måte. 

c) ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og risikofaktorer for sykdom 
 
Helse- og omsorgstjenesten har behov for et løpende oppdatert kunnskapsgrunnlag over blant annet 

helsetilstanden i befolkningen, risikoer og påvirkningsfaktorer. De samlede datamengdene bør kunne 

benyttes til å varsle hendelser, se utviklingstrekk og identifisere trender slik at ansvarlige 

myndigheter kan dele kunnskapen med befolkningen og tidlig iverksette målrettede og forebyggende 

tiltak. 

Behov 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 forskningsresultat.  
 
Det er behov for forskningsadministrative verktøy som kan effektivisere søknad, etablering, 

gjennomføring og rapportering i forskningsprosjekter, og som gjør det mulig å gjenbruke data, 

kompetanse og anskaffelser fra forskningsprosjektene. Det er behov for felles IKT-løsninger og 

servicefunksjoner som kan bistå forskere med effektiv og sikker tilgjengeliggjøring av data fra ulike 

kilder. Data bør tilgjengeliggjøres i et format som muliggjør sammenkobling. Det er behov for 

effektive løsninger for å innhente samtykke og gi forskere oversikt over mulige deltakere som 

allerede har gitt bredt samtykke. IKT bør brukes for å sikre at ny kunnskap blir implementert i praksis. 

2.5 Behov på tvers av interessentgrupper 

Behov 15: Det er behov for at løsningene er lett tilgjengelige, sømløse og brukervennlige.  
 
Løsningene bør være intuitive og tilpasset brukergruppenes behov.  Det er behov for at løsningene 

består av brukerflater som er gjenkjennbare på tvers av omsorgsnivåer og tjenesteområder, og at det 

er sømløse overganger mellom de underliggende IKT-systemene. Det bør være enkelt å finne frem og 



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Behovsanalyse  -19- 

gjøre gode søk. Det er behov for at informasjonen alltid er tilgjengelig og tilfredsstiller brukerens 

behov for mobilitet i hverdagen, samt krav til universell utforming av IKT. Det er behov for en stabil 

driftssituasjon som sikrer at løsningene er tilgjengelige, at de responderer raskt og slik sett skaper en 

forutsigbar hverdag. Det er behov for at løsningen har innebygde kontroller og 

sikkerhetsmekanismer som reduserer feil, samtidig som de er fleksible og kan håndtere ulike forløp 

og pasientgrupper. Løsningene bør kunne håndtere endringer på en enkel, effektiv og forutsigbar 

måte, og utvikle seg i samsvar med medisinsk praksis.  

Behov 16: Det er behov for kompetansebygging som bidrar til effektiv og trygg bruk av 
løsningene, samt kunnskap om deres begrensninger. Videre er det behov for at løsningene 
understøtter helse- og omsorgstjenestens rolle i utdanning av helsepersonell.  
 
Det er behov for både faglig kompetanse og kompetanse på de systemene som benyttes til å 

understøtte arbeidshverdagen. Opplæring bør være en forutsetning for å få tilgang til IKT-systemene. 

Det er behov for IKT-løsninger som tilrettelegger for og videreutvikler utdanning av helsepersonell, 

samt administrerer og leder kompetanseutvikling i sektoren i sin helhet. Kompetansebehovet gjelder 

også innbygger. Innbygger har blant annet behov for å forstå hvordan løsningene skal benyttes, samt 

hvordan resultater og informasjon skal tolkes og forstås. Det er behov for god brukerstøtte og 

veiledning.  
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3 Etterspørselsorienterte behov 
I motsetning til for eksempel et veiprosjekt eller en offentlig transporttjeneste vil de tradisjonelle 

etterspørselsanalysene etter KS-ordningens metodikk ikke være anvendbare for tiltaket «Én 

innbygger – én journal» da det er vanskelig å prognostisere og tallfeste etterspørselen etter en 

løsning som oppfyller de tre overordnete målsetningene i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én 

journal. For å avdekke etterspørselsorienterte behov er det derfor blitt gjennomført en analyse av de 

viktigste driverne som vil påvirke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester både når det 

gjelder kvalitet og kapasitet. 

3.1 Beskrivelse og vurdering av drivere 

Vi har sett på fem kategorier drivere. Her følger en kort beskrivelse av hovedtrekkene for hver 

kategori. 

To demografiske drivere er analysert: (1) Endring i innbyggerpopulasjonen og (2) Endring i mobilitet 
blant befolkningen 

Endring i innbyggerpopulasjonen viser hvordan befolkningsfremskrivinger innvirker på 

kapasitetsbehov for helse- og omsorgstjenester. Ved å bruke scenarioet med middels utvikling på 

henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring, samt Helse- og 

omsorgsdepartementets referansebane for bruk av tjenester innenfor ulike deler av tjenesten er det 

anslått at det vil være behov for en kapasitetsøkning innen 2030 som tilsvarer ca. 93 000 årsverk. Det 

forventes 17 000 flere konsultasjoner hos fastleger på en gjennomsnittsdag, 8 nye sykehus i størrelse 

med nye Ahus og 215 nye sykehjem.  

Endring i befolkningens mobilitet er analysert for å avdekke behov for informasjonsflyt for 

innbyggere som enten bytter fastlege (innad i helseregionene) eller flytter mellom helseregioner. 

Flyttemønstrene har hovedsakelig fulgt økningen i antall innbyggere, men flyttinger har de 10 siste 

årene også økt relativt til veksten i folkemengde. I 2005 skiftet 4,2 % av befolkningen 

bostedskommune mot 4,65 % i 2013. Flyttinger innenfor egen helseregion øker i tilsvarende takt som 

flyttinger utenfor egen helseregion. I 2013 flyttet om lag 185 000 innbyggere lokalt i helseregionen, 

mens om lag 50 000 flyttet mellom helseregioner.  

I tillegg til den mobilitet som kommer av den demografiske utviklingen, vil det skje endringer i 

pasientstrømmer som følge av Fritt behandlingsvalg, økt sentralisering og spesialisering, og 

eventuelle endringer i struktur som kommer i nasjonal helse- og sykehusplan. Disse endringene vil bli 

modellert som en del av arbeidet med utredningens alternativanalyse, og er derfor ikke klare til å 

gjengis i dette dokumentet.  

Fem politiske drivere er analysert: (1) Utvikling av pasient- og brukerrettigheter; (2) Internasjonalt 
samarbeid; (3) Krav til kvalitet og pasientsikkerhet; (4) Krav til bedre kapasitetsutnyttelse og (5) 
Fokus på personvern og informasjonssikkerhet 

Utviklingen av pasientrettigheter har siden innføringen av Lov om pasientrettigheter i 2009, senere 

Lov om pasient- og brukerrettigheter, gått i retning av å styrke pasienters, brukeres og pårørendes 

rettigheter i forhold til helse- og omsorgstjenesten. Økte rettigheter til valgfrihet er innført og vil bli 

ytterligere styrket gjennom innføring av Fritt behandlingsvalg. Også andre rettigheter knyttet til 

medvirkning, innsyn i egen informasjon, samt helsepolitiske mål om helhetlig helsetjeneste og 

pasientfokus, utfordrer dagens modell.  
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Norge har gjennom sine samarbeidsavtaler inngått forpliktende internasjonalt samarbeid med alle 

land i EØS-området. Gjennom EUs pasientrettighetsdirektiv, og fremfor alt gjennom erklæringen i 

Nordisk ministerråd, ønsker Norge å understøtte den pasientmobiliteten begge samarbeidene legger 

opp til. I tillegg ønsker Norge gjennom erklæringen i Nordisk ministerråd å aktivt delta i utviklingen av 

felles kvalitetsindikatorer, felles forskningsinfrastruktur, styrket samarbeid om utvikling av 

velferdsteknologi og styrket samarbeid om e-helse.  

Norge har vært tidlig ute med fokus på kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Pasientsikkerhet og 

kvalitet fikk utvidet prioritet innen helse- og omsorgssystemet etter at potensialet for medisinske feil 

ble påpekt i 1999 når Quality of Health Care in America Committee of the Institute of Medicine (IOM) 

publiserte sin første rapport, «To Err is Human: Building a Safer Health System». Gjennom Meld. St. 

10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester setter regjeringen ambisiøse mål for kvalitets- og 

pasientsikkerhetsarbeidet. Internasjonalt ser vi at datafangst, kalkulering og bruk av 

kvalitetsindikatorer i kvalitetsstyring, kvalitetsforbedringer, overvåking og forskning i større omfang 

automatiseres gjennom bruk av digitale plattformer. 

Kravene til bedre kapasitetsutnyttelse følger av den demografiske utviklingen. Det vil være 

nødvendig å utnytte dagens kapasitet bedre, gjennom arbeidsmetoder som øker pasientsikkerhet og 

kvalitet og som kan bidra til å redusere pasientskader. En uutnyttet kilde til å bedre 

kapasitetsutnyttelsen vil være å aktivisere innbyggerne til å ta et større eierskap til egen helse både 

ved å «venstreforskyve» aktivitet, for eksempel mht. forebygging, men også ved å utnytte teknologi 

fremfor hyppige kontakter. Det er nødvendig å øke presisjonen i måltall på kvalitet og 

kapasitetsutnyttelse for å ha bedre beslutningsgrunnlag til å kunne tilpasse utformingen av 

tjenestene. 

Fokuset på personvern vil være økende i takt med at digitalisering av offentlig forvaltning generelt og 

helse- og omsorgssektoren spesielt gjennomføres. Gjennom endrede kommunikasjonsvaner og 

digitalisering av helse- og omsorgstjenesten vil personvernskravet kontinuerlig utfordres. På den ene 

siden vil digitalisering av tjenesten medføre at det vil være tilgjengelig en økende mengde data om 

hver enkelt innbygger, som kan utnyttes til verdiøkning av helse- og omsorgstjenesten. Dette er et 

mulighetsrom som tiltaket «Én innbygger – én journal» kan legge til rette for og som virksomhetene 

kan utnytte. På den andre siden er flere av oss villig til å gi i fra oss alt mer personlig informasjon når 

vi kan få økt verdi tilbake. Samtidig er det økt oppmerksomhet rundt tilfeller av brudd på 

personvernet og informasjonssikkerheten. Det er derfor behov for at IKT-løsningene har innebygget 

tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til å kunne tilpasse personvern og informasjonssikkerhet. 

To sosiokulturelle drivere er analysert: (1) Endring i pasientrolle og (2) Endring i 
kommunikasjonsvaner 

En analyse av endring i pasientrollen viser at pasienter i større grad bruker eksterne kilder til å holde 

seg informert om egen helse. På tross av økte pasientrettigheter om valgfrihet nedfelt i Lov om 

pasient- og brukerrettigheter er den utøvde valgfriheten i den offentlige helsetjenesten fortsatt 

relativt lav. Data fra fastlegeordningen indikerer at nivået av fastlegebytter er relativt stabilt. Om lag 

600 000 pasienter bytter fastlege årlig, hvorav om lag 300 000 bytter skyldes endringer i fastlegens 

praksis. I følge en undersøkelse gjennomført av Riksrevisjonen i 2011 brukte ca. 15 % av pasientene 

fritt sykehusvalg. Riksrevisjonens rapport påpekte at pasientene mangler beslutningsgrunnlag for å 

velge sykehus basert på kvalitet. Lav utøvd valgfrihet i den offentlige helsetjenesten henger sammen 
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med den økende andelen av pasienter som velger private aktører. Dette gjelder både selvbetalende 

pasienter som betaler «over disk» og pasienter med private behandlingsforsikringer. En rapport fra 

SINTEF indikerte at markedet for selvbetalende pasienter i 2009 var på mellom 500 og 600 millioner 

kroner i den private spesialisthelsetjenesten. Siden har det vært en markant vekst i antall 

behandlingsforsikringer på over 125 %. Relativt sett utgjør dette likevel fortsatt en liten andel av de 

totale helseutgiftene.  

Til tross for at Norge er et av de mest digitaliserte landene i Europa har vi kommet kort på digitale 

innbyggertjenester i helse- og omsorgstjenesten. Høsten 2012 og våren 2013 gjennomførte 

Helsedirektoratet et forprosjekt for digital dialog mellom pasient og fastlege. I den forbindelse ble 

det gjennomført en webundersøkelse blant 1 000 fastleger og deres helsesekretærer, samt en 

telefonundersøkelse blant 1 000 innbyggere (1). Undersøkelsen viser at 60 og 65 prosent av 

respondentene svarte at det var svært viktig eller viktig for dem å kunne kommunisere elektronisk 

med sin fastlege. Mellom 2 og 14 prosent av respondentene brukte tjenestene som fantes. En stadig 

bredere del av befolkningen blir involvert i den digitale revolusjonen. Vi har sett en sterk utvikling i 

andelen eldre som bruker internett hver dag. Fra rundt 1 % i 1997 har denne andelen steget til 52 % i 

2013. Befolkningsutviklingen vil på sikt føre til en ny pasientpopulasjon der flere er eldre. Eldre er de 

største forbrukerne av helse- og omsorgstjenester, og kombinert med økt digitalisering vil også eldre 

forvente økt satsing på digitale tjenester. 

Fire drivere som beskriver den medisinske utviklingen er analysert: (1) Tilgang på dokumentasjon av 
medisinsk beste praksis; (2) Utvikling av medisinsk teknologi; (3) Digitalisering av helse- og 
omsorgstjenesten og (4) Tilgang på nye organisasjonsformer og arbeidsmåter 

Tilgangen på dokumentasjon om medisinsk beste praksis har akselerert de siste ti årene og 

kunnskapstilveksten har vokst langt utover det helsepersonell har muligheter til å ha oversikt over og 

forholde seg til med manuelle metoder. I 2012 passerte antallet publiserte artikler om medisinske 

emner 1 million per år.  Hver time blir det 91 nye artikler publisert i PubMed-databasen, 23 nye 

patenter innen medisinsk teknologi, bioteknologi og farmasøytisk industri blir publisert, og 11 

patenter blir godkjent. Denne utviklingen ventes å fortsette. 

Utviklingen av medisinsk teknologi er tett knyttet til den digitale utviklingen ellers. Digitalisering 

bidrar til at tradisjonelt medisinsk utstyr blir mindre, mer portabelt og mindre kostbart å produsere. 

Robotteknologi øker presisjonen på inngrep og reduserer operasjonstraumet. Sensorteknologi gjør at 

monitorering og oppfølging av pasienter blir mer automatisert og effektiv. «Forbrukerorientering» av 

medisinsk teknologi gjør det mulig å endre arbeidsmåter og leveransemodeller. 

Utviklingen innen medisinsk-teknisk utstyr (MTU) de siste 15 årene har medført økende digitalisering, 

utstyret har blitt mindre med økt datakraft og det har blitt billigere. Stadig mer av utstyret generer 

data som kan overføres til et EPJ dersom systemet kan ta imot slike data. Dette gjør at flere av 

prosessene digitaliseres (lukket legemiddelsløyfe, den digitale medisinske kurven) og 

dokumentasjonspraksisen endres ved at mer av informasjonen fanges gjennom sensorer, bilder og 

video. Teknologi som før var forbeholdt bruk på sykehus, sammen med ny teknologi gjør det mulig å 

sikre hverdagen for pasienter med redusert evne til å mestre egen hverdag uten at de trenger å ha 

fysisk kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Modenhet i IKT-systemene understøtter den 

generelle medisinske utviklingen og IKT blir en nødvendig komponent i den daglige medisinske 

praksisen. De ledende IKT-leverandørene har opprettet forskningssamarbeid med virksomheter for å 
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utvikle algoritmer som utnytter den store mengden data som blir generert for å bedre 

pasientsikkerhet og kvalitet både på individnivå og gruppenivå. 

Analysen viser at helse- og omsorgsmarkedet internasjonalt tiltrekker seg aktører som tradisjonelt 

ikke har vært leverandører til helse- og omsorgssektoren hverken med tjenester eller teknologi. Disse 

aktørene utnytter ny teknologi og økt «konsumentorientering» med deres egen kundebase til å 

levere helse- og omsorgstjenester gjennom nye leveransemodeller. Dette utfordrer ikke bare de 

tradisjonelle tilbyderne av helse- og omsorgstjenester, men også de teknologileverandørene som har 

hatt fokus ene og alene på å levere til helse- og omsorgssektoren. Denne trenden har ennå ikke nådd 

Norge og det er usikkert om når og i hvilket omfang dette vil skje innenfor lang sikt (15-25 år). 

Tre drivere som beskriver den teknologiske utviklingen er analysert: (1) Online-tjenester, sosiale 
media og skybaserte tjenesteplattformer; (2) Personnær teknologi og tingenes internett og (3) 
Stordata. 

Fra at internett og sosiale media har blitt benyttet som generelle oppslags- og informasjonskilder for 

helserelaterte spørsmål så forventes utviklingen å gå i retning av mer spesialiserte aktører og 

tjenester. Brukertjenestene spisses i økende grad inn mot særskilte behov, for eksempel rus, mental 

helse og spiseforstyrrelser, og utnytter internetts muligheter til å sette brukere med like behov 

enkelt i kontakt med hverandre, samt lettere kople helsepersonell og brukere og redusere 

begrensninger i geografisk avstand. Flere og flere tjenester tilbyr ulike former for online 

«behandling» og rådgivning, samt aktiv oppfølging via mobile løsninger. En annen gruppe aktører 

tilbyr skybaserte tjenesteplattformer for helsetilbydere, arbeidsgivere og forsikringsselskaper. 

Tjenestene er foreløpig innrettet mot å drive forebygging, følge opp pleieplaner og raskere kople 

behov og tjenester (raskere henvisning). 

Personnær teknologi, eller «wearables», er samlebenevnelse for elektroniske enheter som festes på 

kroppen og som har varierende funksjonalitet for innsamling, analyse og sending av data. 

Teknologien og produktene tar spesielt opp i seg utviklingstrendene tingenes internett, skytjenester, 

stordata og mobilitet. Personnær teknologi har oppnådd spesielt stor utbredelse innen fritid og sport 

med pulsmålere, GPS-målere, pedometre, osv. Analyseselskaper forventer stor vekst i det som ofte 

benevnes som det mobile helsemarkedet, men det er stor usikkerhet i anslagene. (2) (3) 

Helsevirksomheter og nasjonale helsemyndigheter i Norge har tilgang til svært mye data. Helse- og 

omsorgssektoren ligger likevel bak andre bransjer og virksomheter med hensyn til å strukturert 

samle, analysere, generere informasjon og innsikt, samt iverksette tiltak ut av tilgjengelige data. (4) 

Stordata vil bli tatt mer i bruk for å tilby bedre pasientbehandling, for eksempel ved å sammenstille 

og analysere data om helsebehov, utbetalinger for utførte helsetjenester og resultatdata fra 

gjennomførte behandlinger. Stordata vil bli brukt for å redusere re-innleggelser ved å analysere store 

datamengder og finne risiko for re-innleggelser, samt redusere kostnader, for eksempel ved å 

analysere forholdet mellom kostnader og kvalitet, eksempelvis innen medikasjon og forskrivning av 

mengde og type legemiddel. 

Hver enkelt driver er blitt vurdert i følgende dimensjoner: relevans for tiltaket, sannsynlighet for når 
driveren vil ha en effekt, og hvordan driveren vil slå ut på tiltaket. 
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3.2 Etterspørselsorienterte behov 

Ut fra analysen av driverne er det identifisert ni etterspørselsorienterte behov.  

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Behov 1: 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. 
 
Analyse av innovasjonstakten innen medisinsk utvikling viser at medisinsk beste praksis utvikler seg 

svært raskt. For å sikre at nasjonale retningslinjer blir effektivt distribuert og tatt i bruk, er det behov 

for at IKT-løsningene danner grunnlaget for gode beslutninger og sømløse prosesser. Det betyr at 

IKT-løsningene skal inneholde mekanismer for å utvikle og endre algoritmer for beslutningsstøtte og 

prosesstøtte ettersom nye kliniske retningslinjer utvikles. 

Kvalitets- og effektmåling 

Behov 2: 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. 
 
Gjennom Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester formulerer regjeringen tiltak for å 

sikre økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring og for å bedre pasientsikkerhet og redusere 

uønskede hendelser. Det er et behov for IKT-løsninger som effektiviserer prosessen med å utvikle og 

bruke nye kvalitetsindikatorer på alle områder: 

 Strukturindikatorer som gir informasjon om rammer og ressurser, kompetanse og tilgjengelig 
utstyr. 

 Prosessindikatorer som gir informasjon om aktiviteter i pasientforløpet, for eksempel 
diagnostikk og behandling. 

 Resultatindikatorer gir informasjon om hva tjenestene oppnår med hensyn til overlevelse, 
helsegevinst, tilfredshet m.m. 

Det er behov for at data nødvendig for å konstruere kvalitetsindikatorer samles inn automatisk 

(elektronisk) på en standardisert måte. Det er behov for at kvalitetsindikatorer blir konstruert på en 

standardisert måte og overført elektronisk til brukerne av kvalitetsindikatorene. 

Kapasitetsutnyttelse 

Behov 3: 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. 
 
Analyse av driverne som beskriver den medisinske utviklingen viser at det er et mulighetsrom til å 

utnytte teknologi for å øke kvalitet og pasientsikkerhet og dermed redusere pasientskader ved 

innleggelse, oppfølging i forbindelse med utskriving og behandling utenfor institusjonene. Dette vil 

frigjøre kapasitet.  
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Virksomheter og helsepersonell har behov for kvalitetsindikatorer som blir generert fortløpende 

basert digital registrering av fysiologiske og kliniske observasjoner og som sammenstilles i et digitalt 

system. Dette danner grunnlaget for kontinuerlig utvikling av kvaliteten på tjenestene ved at man 

kan sammenligne seg med andre virksomheter både i innland og utland. 

Brukermedvirkning 

Behov 4: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig for innbyggerne å ta et aktivt eierskap og 
medvirke i egen helse og omsorg. 
 
Gjennom Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester formulerer regjeringen tiltak for å 

utvikle et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud. Brukermedvirkning og innbyggerens valgfrihet 

ligger nedfelt i Pasient- og brukerrettighetsloven og vil ytterligere bli styrket gjennom innføring av 

Fritt behandlingsvalg. En reell oppfyllelse av brukernes valgfrihet krever imidlertid at det finnes 

tilgjengelig informasjon som gjør det mulig for innbyggeren å gjøre informerte valg basert enkelt 

forståtte kvalitetsindikatorer, samt å administrere sitt forhold til alle deler av helse- og 

omsorgssektoren.  

Brukermobilitet 

Behov 5: Det er behov for IKT-løsninger som understøtter innbyggerens geografiske mobilitet. 
 
Analysen av mobilitet blant befolkningen viser at innbyggere som flytter mellom kommuner og 

regioner ikke utgjør en stor andel av befolkningen. Allikevel utgjør dette ca. 185 000 innbyggere som 

flytter mellom kommuner (men innad i helseregionene) og 50 000 som flytter mellom 

helseregionene. Det har ikke vært mulig å anslå hvor mange av disse er kronikere. Én flytting for den 

siste gruppen kan i dag innebære at kritiske helseopplysninger ikke følger med på «flyttelasset». 

Personvern 

Behov 6: 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. 
 
Dette behovet er knyttet til personvernskrav, endrede kommunikasjonsvaner og digitalisering av 

helsetjenesten. De to sistnevnte driverne vil kontinuerlig utfordre personvernskravet. På den ene 

siden vil digitalisering av helsetjenesten medføre at det vil være tilgjengelig en økende mengde data 

om hver enkelt innbygger, som kan utnyttes til verdiøkning av helse- og omsorgstjenesten. Dette er 

et mulighetsrom som tiltaket «Én innbygger – én journal» kan legge til rette for og som 

virksomhetene kan utnytte. På den andre siden er vi også blitt mer vare for brudd på tillit når det 

viser seg at aktører ikke har sikret informasjon godt nok. Det er derfor behov for at IKT-løsningene 

har innebygget tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til å kunne tilpasse personvern og 

informasjonssikkerhet. 
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Dynamisk valgfrihet for brukeren 

Behov 7: 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. 
 
Behovet peker på at tiltaket «Én innbygger – én journal» må ta høyde for å kunne håndtere økt bruk 

av valgfrihet og økt bruk av personnære enheter. Dette vil kreve løsninger som gjør det mulig for 

innbyggeren å få et konsolidert beslutningsgrunnlag både i forhold til valg av tjenester og 

gjennomføring av egen aktivitet. Beslutningsgrunnlaget må omfatte informasjon generert i de 

virksomheter de har vært i kontakt med og de personnære enheter de selv velger å dele data fra. 

Fleksibel oppgaveløsning 

Behov 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. 
 
Den internasjonale trenden med at helse- og omsorgsmarkedet tiltrekker seg aktører som 

tradisjonelt ikke har vært leverandører til helsesektoren hverken med tjenester eller teknologi har 

ennå ikke nådd Norge. Det er usikkert om, når og i hvilket omfang dette vil skje innenfor lang sikt (15-

25 år). Faktorer som vil kunne spille inn på om og når dette vil skje er (1) hvordan Fritt 

behandlingsvalg vil bidra til å endre maktforholdet mellom offentlige og private aktører; og (2) 

hvordan og hvor raskt pasientrollen endres. Samtidig som dette er en utfordring for den modellen 

som er gjeldende i dag, skaper teknologien og de leveransemodeller som utvikles et mulighetsrom 

for videreutvikling av helse- og omsorgstjenesten. Mulighetsrommet omfatter andre måter å levere 

tjenester på, andre oppgaveløsninger, samt annen involvering av innbyggeren i kvaliteten av 

tjenesten.  

Behovet peker på at tiltaket «Én innbygger – én journal» må gjøre det mulig for storting og regjering 

å beslutte andre strukturer for oppgaveløsning enn de som er gjeldende i dag. 

Internasjonal samhandling 

Behov 9: Det er behov for IKT-løsninger som gjør det mulig at individuelle helseopplysninger, 
forskningsrelatert data og kvalitetsindikatorer kan gjøres tilgjengelig for og innhentes fra både 
offentlige og private aktører som er godkjente innenfor rammen av de samarbeidsavtaler Norge 
velger å inngå. 
 
Så langt har de samarbeidsavtalene Norge inngår i ikke gitt nevneverdig økning i pasientmobilitet, 

men det arbeides aktivt med å redusere barrierene for pasientmobilitet. Behovet peker på at tiltaket 

«Én innbygger – én journal» må ta høyde for at aktiviteten vil øke og kravene til 

informasjonsutveksling også internasjonalt vil kunne øke. 
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4 Normative behov 
Normative behov er utledet fra politiske beslutninger, herunder gjeldende lover og regler, samt 

helsepolitiske mål fra stortingsmeldinger. Analysen er todelt. I del én identifiseres normative behov 

ved analyse av gjeldende rett, og i del to identifiseres normative behov ved analyse av sentrale 

stortingsmeldinger. 

4.1 Normative behov identifisert ved analyse av gjeldende rett 

Analysen av gjeldende rett er tredelt. I første del identifiseres normative krav3. Det er krav som kan 

utledes fra gjeldende rett som er relevante for tiltaket. De lover og regler som inngår i analysen er 

blant annet: 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).  

 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

 Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) 

 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 

I andre del analyseres de identifiserte normative kravenes dekning. Her vurderes etterlevelsen av de 

normative kravene i helse- og omsorgssektoren. Analysen av de normative kravenes dekning bygger 

på eksisterende dokumentasjon, blant annet fra Statens helsetilsyn og Datatilsynet. Det er ikke 

gjennomført ytterligere analyser for å kunne vurdere etterlevelsen av gjeldende rett. På to områder 

mener vi at eksisterende dokumentasjon indikerer at det kan være mangler i sektoren:  

 Krav om at virksomheten skal sørge for forsvarlige behandlingsrettede helseregistre. 

Dokumentasjon fra blant annet Statens helsetilsyn og Kunnskapssenteret viser mangler ved 

virksomhetens etablering, utforming, organisering mv. av behandlingsrettede helseregistre. 

Slike mangler kan blant annet føre til svikt i pasientbehandlingen på grunn av mangelfull 

informasjon og at pasienter ikke får oppfylt sine rettigheter.  

 Krav om at virksomheten skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i 

behandlingsrettede helseregistre, herunder sørge for tilgangsstyring og kontroll. 

Dokumentasjon fra Datatilsynet og Riksrevisjonen viser mangler ved virksomhetenes 

etablering av tilfredsstillende system for tilgangsstyring og kontroll i behandlingsrettede 

helseregistre. Riksrevisjonens undersøkelser viser også manglende interkontroll for 

tilgangsstyring i EPJ-systemer. Det kan blant annet føre til at uvedkommende får tilgang til 

helseopplysninger. 

                                                           
 

3
 I utredningens vedlegg «Overordnet strategi og krav» beskrives ytterligere de normative krav som er knyttet 

til personvern. 
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I tredje del identifiseres normative behov på bakgrunn av normative krav som ikke er dekket i dagens 

situasjon og hvor det er behov for forbedring av praksis. Disse er sammenfallende med de IKT-

helsepolitiske målene. 

Behov 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. 
 
Helsepersonell skal yte forsvarlig helsehjelp. Pasientjournalen er et viktig verktøy i den sammenheng.  

Det er behov for at behandlingsrettede helseregistre føres på en strukturert og ensartet måte og at 

IKT-systemene kommuniserer med hverandre. Journalen skal understøtte pasientforløpet, gi 

behandlende helsepersonell mulighet til å registrere helseopplysninger relevante og nødvendige for 

helsehjelpen, understøtte beslutninger og sikre forsvarlig samhandling. Det er i tillegg behov for at 

helsepersonell får tilgang til journalsystemer i andre virksomheter.  

Uavhengig av behandlingsinstans, vil en ensartet og strukturert måte å føre journalen på gjøre det 

enklere for samarbeidende helsepersonell å finne nødvendig og relevant informasjon som 

beslutningsunderlag til helsehjelpen. Dette vil være et viktig bidrag til å gi pasienten forsvarlig 

helsehjelp gjennom hele behandlingsforløpet.  

 

Behov 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. 
 
Den databehandlingsansvarlige må, på bakgrunn av risikovurderinger, sette inn tilstrekkelige 

teknologiske og organisatoriske tiltak for å beskytte helseopplysningenes konfidensialitet, integritet 

og tilgjengelighet. Pasientens/brukerens forventning om konfidensialitet og retten til å motsette seg 

utlevering (sperring) av opplysninger må ivaretas. Samtidig må helseopplysningene være tilgjengelige 

for helsepersonell når det er nødvendig for å gi pasienten best mulig helsehjelp og innenfor 

rammene av taushetsplikten.  

Det er behov for at det etableres system for tilfredsstillende tilgangsstyring og kontroll. 

Tilgangsstyringen skal begrense mulighetene for urettmessig tilegnelse og endring av opplysninger, 

og den skal sikre at opplysningene er tilgjengelige for helsepersonell med tjenstlig behov og innenfor 

rammene av taushetsplikten.  Det innebærer at det skal være enkelt for helsepersonell å finne 

relevant informasjon, samtidig som utilsiktede forsøk på å tilegne seg informasjon skal stoppes. 

Oppslag i systemene må registreres (logges) og følges opp i etterkant. Det må også gjennomføres 

internkontroll av tilgangsstyring i EPJ-systemer. Tilgang til systemer mellom virksomheter og 

etablering av felles systemer, medfører at det blir behov for tilgangsstyring og kontroll på tvers av 

virksomheter og ikke bare internt i virksomheten. 

4.2 Normative behov identifisert ved analyse av stortingsmeldinger 

Analysen av stortingsmeldinger er todelt. I første del gjennomgås de stortingsmeldinger fra perioden 

2012-2015 som har en innvirkning på tiltaket, og som inneholder de helsepolitiske målene som 

inngår i analysen. De stortingsmeldinger som inngår i analysen er: 
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 Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg.  

 Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen.  

 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. 

 Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016−2019) 

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

 Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen.  

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

Ettersom stortingsmeldinger primært drøfter og foreslår fremtidig politikk innen ulike områder vil de 

behovene som identifiseres i gjennomgangen ikke ha den samme «normative kraften» som 

gjeldende rett. I andre del av analysen vurderes derfor de behov som er utledet fra de gjennomgåtte 

stortingsmeldingene med hensyn til hvor sannsynlig det er at et behov vil bli innfridd og hvilken 

betydning innfrielse av behovet har for realisering av de helsepolitiske målene. Det anbefales at de 

behov som har middels eller høy sannsynlighet for innfrielse, samt høy betydning av innfrielse, blir 

fulgt opp med tiltak. Fra denne analysen er fem normative behov vurdert til å være viktige. 

Behov 3: Det er behov for at innbyggere har en samlet tilgang til oppdaterte og nødvendige 
helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått helsehjelp tidligere. 
 
Dette behovet er nærmest et normativt krav og likner behov 1, men gjelder her for innbygger. Det er 

bred enighet om å styrke innbyggeres mulighet til innsyn, samt gi innbygger mulighet til å ivareta sine 

rettigheter knyttet til personvern.  

Behovet er avgjørende for å realisere målene om:  

a. å gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og styrker 

informasjon og kommunikasjon mellom pasient og behandler (Meld. St. 26 (2014–2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste) 

b. å sette pasienter og brukeres behov og ønsker i sentrum/skape pasientens helsetjeneste. 

Erfaringene skal brukes i forbedringsarbeid. Aktiv medbestemmelse skal ligge til grunn for 

beslutninger om behandlings- og omsorgstilbudet til den enkelte. Pårørendes rolle som ressurs 

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

Behov 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. 
 
Dette er det samme behovet som anført som behov 1. Dette behovet innehar en elastisitet. Selve 

oppfølgningen av at behovet blir realisert kan forventes å skje stegvis.  

Behovet er avgjørende for å realisere målene om:  

a. å legge til rette for at de kommunale helse- og omsorgstjenestene integreres bedre i 

hverandre, samt tverrfaglig samarbeid med spesialisthelsetjenesten (Meld. St. 29 (2012–

2013) Morgendagens omsorg) 

b. å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler (Meld. St. 28 (2014–2015) 

Legemiddelmeldingen) 
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c. å legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk (Meld. St. 

26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste) 

Behov 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. 
 
Det er satt stort fokus på å utvikle og synliggjøre kvalitetsindikatorer, og det er de siste årene 

kommet flere. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad dette behovet vil bli prioritert i forhold til 

andre mer presserende behov.  

Behovet er sentralt i flere stortingsmeldinger og er avgjørende for å realisere målene om: 

a. at det skal legges til rette for en mer systematisk utvikling og bruk av forskningsbasert 

kunnskap i folkehelsearbeidet (Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen) 

b. å etablere flere kvalitetsindikatorer fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Meld. 

St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste) 

c. å bedre pasientsikkerhet og redusere uønskede hendelser (Meld. St. 10 (2012-2013) God 

kvalitet – trygge tjenester) 

Behov 6: Det er behov for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte i tråd med 
gitte prioriteringer og definert beste praksis. 
 
Det er satt stort fokus på å synliggjøre behovet for å implementere beslutningsstøtte. Det er 

imidlertid usikkert i hvilken grad dette behovet vil bli prioritert i forhold til andre mer presserende 

behov.  

Behovet er avgjørende for å realisere målene om: 

a. å legge til rette for etablering av mer ambulant behandling i form av flerfaglige ambulante 

team der spesialisthelse-tjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten arbeider 

sammen på en måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer koordineringen og sikrer 

kompetanseoverføring mellom nivåene (Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste) 

b. å bedre pasientsikkerhet og å redusere uønskede hendelser ved å bedre oversikten over 

omfang og risikoområder skal bli bedre. Hendelser som har eller kunne ha ført til 

pasientskade, skal analyseres og følges opp med tiltak (Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet 

– trygge tjenester) 

c. å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler (Meld. St. 28 (2014–2015) 

Legemiddelmeldingen) 

Behov 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. 
 
Behovet for å gi innbyggeren muligheten til i større grad å involvere seg i egen helse er fremkommet 

sterkere de siste årene. Det er bred enighet om at dette vil bidra til både økt kvalitet og 
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pasientsikkerhet og bedre utnyttelse av innbyggeres og pårørendes ressurser. Det er forventet at 

denne utviklingen vil fortsette. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad dette behovet vil bli prioritert 

i forhold til andre mer presserende behov.  

Behovet er avgjørende for å realisere målene om:  

a. å gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og 

styrker informasjon og kommunikasjon mellom pasient og behandler (Meld. St. 26 (2014–

2015) Fremtidens primærhelsetjeneste) 

b. å sette pasienter og brukeres behov og ønsker i sentrum (Meld. St. 10 (2012-2013) God 

kvalitet – trygge tjenester). Erfaringene deres skal brukes i forbedringsarbeid. Aktiv med-

bestemmelse skal ligge til grunn for beslutninger om behandlings- og omsorgstilbudet til den 

enkelte. Pårørendes rolle som ressurs skal styrkes. 

Behov 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. 
 
Endret oppgavefordeling har vært en pågående prosess for helse- og omsorgstjenesten de siste 

årene.  

Behovet er avgjørende for å realisere målene om:  

a. å legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk (Meld. St. 

26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste) 

b. at de kommunale tjenestene integreres bedre i hverandre (Meld. St. 29 (2012–2013) 

Morgendagens omsorg). Dette gjøres for å oppnå mer tverrfaglighet, rask og effektiv 

forebyggende helsehjelp, bredere og mer kompetent oppfølging av kronikergrupper, samt 

bedre utnyttelse av personell og kompetanse i tjenesten. Eksempel tverrfaglig team for 

hverdagsrehabilitering, samt ambulante team og forpliktende samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten.  



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Behovsanalyse  -32- 

5 IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren 

5.1 Manglende eller mangelfull IKT-støtte- konsekvenser for behandlingskvalitet og 
pasientsikkerhet  

IKT ble på 1980-tallet tatt i bruk i helsesektoren for å erstatte papirjournalen. Frem til nylig var rollen 

til IKT begrenset til å være et dokumentasjonsverktøy. De siste 5-10 årene har det imidlertid foregått 

en rivende utvikling internasjonalt i hvordan IKT blir eller kan bli brukt i helse- og omsorgssektoren. 

Fra å være ansett som en støttefunksjon der primærrollen er å holde dokumentasjonen àjour, er IKT i 

ferd med å bli en forutsetning for å levere trygge helse- og omsorgstjeneste av høyest mulig kvalitet. 

For en slik kvalitet er ansatte i helse- og omsorgssektoren avhengig av at informasjonsgrunnlaget er 

oppdatert og brukes til å avverge unødige transaksjoner, ventetider og brudd i pasientforløpene, 

samt gir dem intelligente veiledninger og varsler når det skal fattes beslutninger. 

Sammenlignet med mange land var Norge tidlig ute med å ta i bruk IKT i helse- og omsorgssektoren. 

Norge har i dag en god utbredelse av elektroniske pasientjournaler i alle deler av sektoren. De siste 

årene har imidlertid Norge blitt hengende etter de ledende miljøene i bruken av mer avanserte IKT-

løsninger. Dette gjør det vanskelig å opprettholde og videreutvikle tjenestekvaliteten på flere 

områder, med den konsekvensen at det er krevende å garantere for høy pasientsikkerhet. 

En gjennomgang av tilgjengelig tallmateriale fra Meldeordningen viser at det i 2013 var 1 073 

uønskede hendelser (15 prosent av alle klassifiserte hendelser) assosiert med betydelig personskade 

eller død i spesialisthelsetjenesten. Ved å ekstrapolere resultatet fra Pasientsikkerhetsprogrammets 

undersøkelser av pasientjournaler fremkommer det at disse tallene antakeligvis er konservative. Det 

estimeres at ca. 2.700 pasienter døde i 2013 som følge av uønskede hendelser, og at ytterligere 

65.400 døgnopphold resulterte i forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser som følge 

av uønskede hendelser og feil oppstått under behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Lignende undersøkelser (5) (6) (7)anslår at 60-70 prosent av disse hendelsene kunne blitt unngått 

ved bruk av bedre IKT-systemer. Å oppgradere IKT-støtten i sektoren vil imidlertid være en krevende 

oppgave. Dette har vist seg i mange land som også var tidlig ute. Det har opparbeidet seg en arv av 

teknologisk kompleksitet og innarbeidede arbeidsprosesser som må tas hensyn til i endringsarbeidet. 

Dette dokument belyser de viktigste IKT utfordringene som må adresseres når videre konsepter og 

strategier skal utarbeides for å realisere målene i Meld. St. 9 (2012-2013) Digitale tjenester i helse- og 

omsorgssektoren. 

Det mangler foreløpig tall for uønskede hendelser i allmennlegetjenesten og omsorgstjenesten, 

utøver det som blir rapportert inn gjennom pasient- og brukerombudet.  

5.2 Et sammenstilt IKT utfordringsbilde 

Dette dokumentet har som hovedformål å besvare følgende spørsmål: 

Hvilke hovedutfordringer knyttet til IKT i helse- og omsorgssektoren må adresseres for å 

kunne realisere målene i Meld. St. 9 (2012-2013) Digitale tjenester i helse- og 

omsorgssektoren? 

Det er identifisert til sammen 10 hovedutfordringer. Beskrivelsen av de 10 hovedutfordringene er 

delt inn i følgende seks hovedkapitler: 
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 Utfordringer relatert til å understøtte helsepersonell med sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger 

 Utfordringer relatert til å gi innbyggerne tilgang til enkle og sikre digitale tjenester 

 Utfordringer relatert til tilgjengeliggjøring av data for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning 

 Utfordringer i dagens arkitektur (samhandlings- og kommunikasjonsarkitektur, samt 
sikkerhetsarkitektur, personvern og informasjonssikkerhet) 

 Utfordringer i dagens organisering, styring og finansieringsmodell 

 Utfordringer knyttet til leverandører 

Utfordringer relatert til å understøtte helsepersonell med sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger 

Mangelen på sikker tilgang til oppdatert og relevant informasjon og fraværet av avansert 

funksjonalitet som støtter arbeidsflyt og beslutningsstøtte, har en konsekvens på pasientsikkerhet og 

kvalitet. Det er ikke nødvendigvis en entydig kobling mellom bedre IKT-systemer og høyere 

pasientsikkerhet og kvalitet, men internasjonale studier (8) viser imidlertid at spesialisthelsesystemer 

med høyere funksjonell modenhet også leverer bedre kliniske resultater.  

I Norge har arbeidet med å styrke pasientsikkerhet og kvalitet hatt økt fokus de siste årene. Det er 

tre metoder som brukes: (1) pasienters mulighet til å rapportere klager/henvendelser som har 

medført pasientskade; (2) helsepersonells mulighet til å rapportere uønskede hendelser som har 

medført pasientskade; (3) systematisk gjennomgang av pasientjournaler. Foreløpig er disse 

metodene hovedsakelig tatt i bruk for spesialisthelsetjenesten, mens den første metoden er 

tilgjengelig for allmennlegetjenesten og omsorgstjenesten. 

En gjennomgang av antall uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten som blir innrapportert 

gjennom Meldeordningen gir et anslag på potensialet for bedre IKT-systemer. I 2013 mottok 

Meldeordningen for uønskede hendelser 9.540 meldinger hvorav det var mulig å klassifisere 7.379. 

78 prosent av meldingene rapporterte mangler/feil i klinisk prosess/prosedyre, legemidler, 

pasientadministrative prosesser og dokumentasjon. Manglene i disse hendelsestypene kan direkte 

eller indirekte knyttes til manglende systemstøtte.  995 av de rapporterte hendelsene resulterte i 

betydelig skade eller død.  

De nasjonale målingene som gjennomføres av pasientsikkerhetsprogrammet viser at tallet på 

uønskede hendelser er vesentlig større. Målt ved systematisk journalgranskning med Global Trigger 

Tool-metoden (GTT) er det påvist at det oppstod minst en pasientskade ved 13 prosent av alle 

somatiske pasientopphold i Norge i 2013. Ved å ekstrapolere resultatene fra GTT-målingene på totalt 

antall heldøgnsopphold estimeres det at 2.700 pasienter døde i 2013 som følge av uønskede 

hendelser som førte til pasientskader, og at ytterligere 65.380 døgnopphold resulterte i forlenget 

sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser. 

Kostnadene som følge av uønskede hendelser som leder til pasientskader er knyttet både til 

pasientskadeerstatning og til kostnaden ved korrektiv behandling. I 2013 mottok Norsk 

Pasientskadeerstatning 5.065 saker og ga medhold til 1.384 med en utbetalt erstatning på 946 

millioner kroner. Når det gjelder kostnadene som følger uønskede hendelser foreligger det ikke 

foreløpig tall fra Norge. I Sverige er det basert på GTT-målinger gjort et anslag på hva de uønskede 

hendelsene koster. Her anslår man at uønskede hendelser medfører 1,3 millioner ekstra liggedøgn 

med en kostnad på minst 11 milliarder SEK (9). En antagelse om at 60-70 prosent av skadene kunne 
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vært unngått tilsier at det kan finnes en inntjening på ca. 7-8 milliarder SEK pr år. Det er også 

beregnet at ca. 500 000 liggedøgn i sykehus kunne vært unngått.  

Forholdene beskrevet over peker på tre hovedutfordringer knyttet til helsepersonells tilgang til 

informasjon. 

Utfordring 1: Dagens informasjonsstrukturer og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt 
og helhetlige pasientforløp (særlig på tvers av virksomhetsgrenser). Pasientinformasjon er 
i stor grad ustrukturert og det mangler felles terminologi og begrepsapparat som 
muliggjør semantisk interoperabilitet. 

I Norge har det inntil nylig vært lovmessige hindringer som har begrenset hvor mye og hvordan 

informasjon kan deles. Dette har medført at dagens IKT-systemer i hovedsak er begrenset til én 

enkelt virksomhet og at kritisk og relevant pasientinformasjon er spredt og vanskelig tilgjengelig. 

Pasientens helseopplysninger er spredt blant aktørene pasienten har vært i kontakt med. I 

adresseregisteret er det eksempelvis registrert mer enn 19.500 unike mottakere med mer enn 2.000 

unike elektroniske adresser. Alle disse lagrer klinisk informasjon som kan være relevant for én enkelt 

pasient. I dag vet vi ikke hvor én pasients informasjon ligger lagret og hvor mye av denne 

informasjonen som er relevant for senere kontakter med helse- og omsorgstjenesten. 

Stortinget vedtok i juni 2014 en ny lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 

(pasientjournalloven) (10). Den nye loven innebærer flere lovendringer for å sikre at relevant og 

nødvendig informasjon er tilgjengelig for helsepersonell når de trenger det for å gi pasienten best 

mulig helsehjelp. Dette er viktige grep for å sikre at opplysningene «følger» pasienten. Blant annet 

fjernes skillet i helseregisterloven mellom pasientopplysninger internt i en virksomhet og tilgang til 

opplysninger i andre virksomheter. Virksomheten skal kunne bestemme på hvilken måte 

pasientopplysningene skal gjøres tilgjengelige, blant annet om helsepersonell i andre virksomheter 

skal gis tilgang. Denne åpner også opp for muligheten at to eller flere virksomheter kan samarbeide 

om behandlingsrettede helseregistre. Loven inneholder videre hjemmel for etablering av nasjonale 

behandlingsrettede helseregistre av mindre omfang. I behandlingen av Meld. St. 9 (2012–2013) Én 

innbygger – én journal ga Stortinget tilslutning til at det skal arbeides mot én journal som inkluderer 

hele helse- og omsorgssektoren. Alternative løsninger skal utredes før en endelig beslutning tas. 

Dersom arbeidet med «Én innbygger – én journal» gjør det aktuelt med et nasjonalt journalsystem 

med en felles totalløsning for alle aktørene innen helse- og omsorgssektoren, skal det legges frem for 

Stortinget og besluttes i eget lovverk.  

I analysen av nåsituasjonen er det fremkommet en rekke utfordringer som må adresseres for å kunne 

realisere målet om at «nødvendige opplysninger skal være tilgjengelig gjennom hele behandlings-

forløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling». 

En grunnforutsetning for å kunne implementere arbeidsflyt og helhetlige pasientforløp samt gi 

tilgang til beslutningsstøtte og prosesstøtte, er at informasjon som genereres og lagres er i en form 

som gjør at den lar seg gjenbruke og bruke i eksekvering av fagregler.  

Dagens IKT-systemer bidrar ikke til strukturering av informasjon i de versjonene som foreligger for 

helsepersonell. IKT-systemene som er i bruk i henholdsvis allmennlegetjenesten, omsorgstjenesten 

og spesialisthelsetjenesten er i stor grad basert på ustrukturerte data i form av fritekst eller som 
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skannede kopier av papirdokumenter. Dette medfører at informasjonen ikke kan gjenbrukes av IKT-

systemene til å levere kvalitetsøkende beslutningsstøtte. 

Felles terminologi og begrepsapparat er i liten grad etablert i Norge i dag. Felles prosedyrer og 

standardiserte arbeidsprosesser som kunne ha bidratt til standardisert innhold i journalen er i liten 

grad i bruk. 

Helse- og omsorgstjenesten mangler systemer og verktøy for oppfølging av helhetlige pasientforløp 

og deling av informasjon på tvers av organisasjon og fag. I perioden 2010 – 2013 stod 18 prosent av 

pasientene som hadde kontakt med fastlege/legevakt for 52 prosent av alle kontaktene med 

tjenesten. Tall fra NPR viser at i 2011 - 2012 hadde 10 prosent av pasientene som hadde kontakt med 

sykehus mer enn 9 kontakter med tjenesten. 10 prosent av pasientene hadde kontakt med mer enn 5 

ulike avdelinger i tjenesten. Manglende mulighet for å dele informasjon og planer både vertikalt og 

horisontalt skaper dårlig samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet for de pasienter som har 

kontakter med flere enn et helseforetak i spesialisthelsetjenesten, og med mer enn ett 

omsorgsnivå/helsetjenestetilbud i primærhelsetjenesten 

På tross av en fokusert satsing i perioden 2008 – 2012 er målet om elektronisk kommunikasjon og 

samhandling ikke oppfylt. Aktørenes elektroniske pasientjournalsystem (EPJ) er i mange tilfeller ikke 

teknisk oppgradert for meldingsutveksling i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur og der de 

finnes, benyttes de mange steder ikke fullt ut. Dette gir blant annet en usikkerhet for om den 

elektroniske meldingen kommer fram til ønsket mottaker slik at doble rutiner opprettholdes.  

Omsorgs- og behandlingsplaner er ikke standardisert og innført i dagens meldingsbaserte arkitektur. 

Mye av synkroniseringen av planer mellom virksomheter må i dag gjøres ved hjelp av telefon og 

sending av papir. Dette gjør det utfordrende å få til en god samhandling på tvers av virksomheter, 

samt gi pasienten et helhetlig behandlingsforløp. 

 

  

Utfordring 1: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Helsepersonell opplever at relevant informasjon som finnes andre steder er vanskelig/umulig å få oversikt 

over i behandlingssituasjonen, samt at samarbeidsrutiner på tvers av avdelinger innen en virksomhet og 

mellom virksomheter blir trege. Samme informasjon må registreres på nytt flere ganger. Det er begrensede 

muligheter til å implementere moderne arbeidsflyt og standardisering av behandlingsforløp for pasienter 

med like behov og diagnoser, og manglende mulighet til effektivisering og rasjonalisering som ligger i 

velfungerende prosesstøtte. 

Pasienter opplever tungvinte prosesser og mange gjentagelser overfor helsepersonell som ikke har 

mulighet til å finne informasjon selv. Pasienten er ofte informasjonsbærere selv. I sin ytterste konsekvens 

vil innbyggerne oppleve ineffektive helsetjenester med fortsatt ventetider, eventuelt økende ventetider og 
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Utfordring 2: Dagens IKT-systemer mangler funksjonalitet for å understøtte beslutninger 
og kvalitetsforbedring. Disse funksjonene er nødvendige for å styrke pasientsikkerheten og 
heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

Norge var tidlig ute med å ta i bruk IKT i helse- og omsorgssektoren. 90 prosent av fastlegene hadde 

innført elektronisk pasientjournal allerede i 2000. Også norske helseforetak var tidlig ute med å 

installere elektronisk pasientjournal. Utbredelsen og digitalisering av pasientjournalen tok imidlertid 

lang tid. I 2009 rapporterte 80 prosent av helseforetakene at de hadde en heldigitalisert 

pasientjournal. Pleie og omsorgstjenesten startet vesentlig senere med innføringen av elektronisk 

pasientjournal. I 2007 rapporterte 70 prosent at de hadde innført en heldigitalisert pasientjournal. 

Dagens journalsystemer i allmennlegetjenesten er i stor grad fritekst som egner seg dårlig for 

implementering av avansert funksjonalitet som beslutningsstøtte (med knytning til etablerte 

retningslinjer for behandling), automatisk stemmegjenkjenning, skjematisk anamnesenotat, 

strukturerte medikamentforskrivninger, bestilling og svar av laboratorieundersøkelser med 

standardiserte laboratorienavn og automatisk uttrekk av nødvendige data ved henvisning til 

spesialisthelsetjenesten. 

Dagens journalsystemer i omsorgstjenesten dekker saksbehandling, pasientadministrasjon og klinisk 

dokumentasjon. Dokumentasjonen skjer i hovedsak i fritekst og det mangler grunnleggende 

funksjonalitet på flere av de medisinsk faglige områdene. Systemene har i ulik grad integrerte 

funksjonaliteter og forutsetninger for beslutningsstøtte. Strukturerte data som kan sammenstilles og 

brukes som beslutningstøtte er i liten grad en del av disse EPJ-systemene. Faglige retningslinjer, 

prosedyrer, veiledende behandlingsplaner og maler er i noen av EPJ-systemene delvis integrert. 

Dagens IKT-systemer i spesialisthelsetjenesten dekker primært grunnleggende 

dokumentasjonsbehov. På enkelte viktige områder mangler det fortsatt gjennomgående IKT-støtte. 

For eksempel mangler det støtte for medikasjon på de fleste sykehusavdelinger. Resultatet er de 

fleste sengeposter og intensivavdelinger har papirbasert kurve. IKT-systemene i 

spesialisthelsetjenesten inneholder med noen få unntak, ikke funksjonalitet som understøtter 

kvalitet i behandlingen, ei heller muligheten for å gjenbruke informasjon til å bedre 

beslutningsstøtten. Det er vesentlige mangler når det gjelder sikker tilgang til oppdaterte og 

relevante pasient- og brukeropplysninger. Mulighetene for å støtte arbeidsflyt internt og mellom 

virksomheter er i liten grad til stede. Oppretting og oppfølging av pasient- og brukerrelaterte planer 

er begrenset, noe som i enkelte tilfeller fører til at behandlingstilbud og viktig oppfølging av pasienter 

glipper. 

Systemstøtten for spesialiteter er fragmentert og det rapporteres at det er flere hundre 

spesialistsystemer for å dekke behovet til alle spesialiteter. Systemene som brukes er i liten grad 

integrert for å understøtte effektiv informasjonsdeling og sømløs prosesstøtte. På tross av stort fokus 

på konsolidering og standardisering innenfor hvert regionalt helseforetak gjenstår fortsatt mye 

aktivitet. Dette gjelder spesielt for Helse Sør-Øst RHF som står for 56 prosent av aktiviteten innenfor 

spesialisthelsetjenesten. På store områder som radiologistyring og laboratoriestyring er 

konsolideringen så vidt påbegynt (unntaket er Helse Midt-Norge RHF). 
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Klinisk informasjon lagret i IKT-systemene i spesialisthelsetjenesten ligger på et format som er uegnet 

til bruk i kontinuerlig kvalitetsforbedring og bedring av pasientsikkerhet. Unntaket er den 

informasjonen som genereres i forbindelse med rapportering til nasjonale kvalitetsregistre. 

Internasjonale sammenligninger viser at norske sykehus sakker akterut i forhold til de beste når det 

gjelder å ta i bruk mer avansert funksjonalitet. HIMSS EMRAM måler modenhet på 

funksjonalitetsnivå i en virksomhet som helhet (der både prosesser og systemstøtte spiller inn). To 

helseregioner har gjennomført disse målingene. Resultatene viser at norske sykehus (med unntak av 

ett) ligger på nivå to. Til sammenligning er det ved tilsvarende måling i USA på over 500 sykehus 

funnet at 84 prosent ligger på nivå 3 og høyere, hvorav 3 prosent på nivå 7, 13 prosent på nivå 6 og 

25 prosent på nivå 5. Gartner har lansert en generasjonsmodell der EPJ-produkter og systemer måles 

i forhold til egenskaper. I henhold til denne modellen ligger EPJ-systemer brukt av norske sykehus på 

Generasjon 2 (systemer brukes både for tilgang til informasjon, men også til dokumentasjon av 

kliniske data), med noe Generasjon 3-funksjonalitet underveis (egenskaper som tilgjengeliggjør 

evidensbasert beslutningsstøtte til brukerne). Gartner vurderer at verdens ledende EPJ-leverandører 

har levert Generasjon 3 systemer siden 2005 og mener at de første Generasjon 4-systemene kan 

ventes i løpet av 2015.  

 

  

Utfordring 2: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Helsepersonell har per dags dato ikke tilgang til utstrakt beslutnings- og prosess-støtte integrert i 

journalsystemene. Dette innebærer at helsepersonell selv må holde seg oppdatert på gjeldende 

retningslinjer og oppdatert klinisk informasjon av typen ”best practice” i arbeidshverdagen. Dette øker 

risikoen for at vurderinger om forsvarlig helsehjelp ikke baserer seg på evidensbasert kunnskap. 

Manglende beslutningsstøtte der summen av registrerte data om pasienten, (for eksempel 

kroppstemperatur, resultater av blodprøver, respirasjonsfrekvens etc.) gir varsel til helsepersonell om en 

negativ utvikling for pasienten av sykdommen eller en tilkommende komplikasjon, f. eks. en infeksjon, 

medfører at det må opprettholdes manuelle rutiner.  

Det er manglende mulighet for kontinuerlig kvalitetsmåling og forbedringsarbeid, samt manglende 

mulighet til å sammenligne egne resultater med lignende avdelinger og sykehus. 

For pasienter og samfunn er den største konsekvensen i spesialisthelsetjenesten at pasientsikkerhet og 

kvalitet må håndteres på dagens nivå der antall pasientskader er høyt og mange dødsfall forekommer, 

som kunne vært forhindret. Over tid vil pasienten oppleve dårligere kliniske resultater enn 

sammenlignbare enheter/sykehus i andre land. Det vil ikke være mulighet for innbyggere å velge 

sykehus/behandling basert på sikre kvalitetskriterier, da helsetjenesten ikke kan fortelle nok om egne 

kliniske prosesser og tilhørende resultater. 

I primærhelsetjenesten vil pasienter oppleve en variasjon i behandlingspraksis som avhenger av den 

enkelte behandlers kunnskap eller mulighet til å tilegne seg kunnskap om den helseproblematikken 

pasientene står overfor. Primærhelsetjenesten vil i hovedsak fortsette å være responsiv til tross for at det 



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Behovsanalyse  -38- 

Utfordring 3: Dagens elektroniske pasientjournal er ikke autorativ når det gjelder å 
inneholde og lagre alle pasientopplysninger som blir generert.  Vesentlige mengder av data 
blir generert i medisinsk-teknisk utstyr, men blir enten behandlet lokalt i egne 
spesialistsystemer som ikke er integrert med eller blir gjengitt summarisk i et fritekstfelt i 
journalen.  

Tradisjonelt har det vært et skille mellom medisinskteknisk utstyr (MTU) og IKT, både organisatorisk, 

kulturelt og teknologisk. På de fleste sykehus er personer som har ansvar for anskaffelse, innføring og 

forvaltning av henholdsvis MTU og IKT, organisert i forskjellige avdelinger med begrenset samarbeid. 

MTU-avdelinger og IT-avdelinger har ulikt begrepsapparat. Det har tradisjonelt vært lite teknologisk 

integrasjon mellom MTU og IKT, med unntak for enkelte fagområder (som for eksempel laboratorie). 

Der hvor integrasjon har forekommet er dette mellom medisinskteknisk utstyr og det 

spesialistsystem som brukes på en enkelt avdeling. Informasjon som sankes fra medisinskteknisk 

utstyr er ikke videre overført til og gjenbrukt i journalen.  

Generelt går utviklingen mot at medisinsk-teknisk utstyr blir mer automatisert og digitalisert. 

Medisinskteknisk utstyr og IKT-løsninger integreres i systemer, noe som gir nye muligheter innen 

pasientbehandling, kompetanseutvikling og arbeidsmetoder. Det utvikles stadig nye standarder for 

utveksling av informasjon mellom MTU og IKT-systemene, men dette er fortsatt et umodent område. 

Det er derfor utviklet en egen kategori med IKT-systemer som «spesialiserer» seg på å utvikle og tilby 

grensesnitt mot medisinskteknisk utstyr, motta data fra medisinskteknisk utstyr og transformere 

disse til et format som gjør det mulig å lagre på strukturert form i journalsystemet. Markedet for 

denne type systemer var estimert til 3,5 milliarder USD i 2012 og forventes å vokse til 33 milliarder i 

2019 (gjennomsnittlig årlig vekst på 37,9 prosent) (11).  

De regionale helseforetakene har ennå kommet til kort når det gjelder å samordne MTU- og IKT-

investeringer slik at det oppnås bedre integrasjon. Medisinskteknisk utstyr er fremdeles håndtert i 

egne avdelinger på det enkelte helseforetaket. Helse Sør-Øst har i 2012/13 gjort en vurdering av 

mulig tettere organisering av IKT og MTU. Arbeidet videreføres nå i retning av en konsolidert, 

standardisert og integrert integrasjonsplattform for medisinskteknisk utstyr som bedre understøtter 

kliniske prosesser. Medisinsktekniske miljø, lokalt HF IKT og Sykehuspartner skal oppnå bedre 

koordinering og sikre at klinikere får nødvendige medisinsktekniske tjenester. Helse Vest IKT AS 

utarbeider periodisk en strategisk teknologiplan som omfatter strategi innen områdene IKT, 

medisinskteknisk utstyr, tele, signal og video. Helse Vest IKT AS har definert bedre koordinering av IT-

, MTU- og tele- og audio-/videoløsninger som et strategisk tiltaksområde for den kommende 

perioden. 

Gammelt medisinskteknisk utstyr akkumuleres i norske sykehus. Helse Sør-Øst har sammen med 

Deloitte utarbeidet en rapport (Deloitte, 2011) om investeringsbehovet i medisinskteknisk utstyr. 

Rapporten viser at 1/3 av alt utstyret over 10 år gammelt. En analyse gjennomført av McKinsey (12) 

viser at 18 av 20 helseforetak har etterslep i MTU-porteføljen. I tillegg til at erstatning av etterslepet 

alene vil koste om lag 3-5 mrd.kr, er det usikkert i hvilken grad eldre utstyr kan tilkobles sykehusene 

nettverk og kan avgi strukturert informasjon. 

I 2011 svarte 55 prosent av norske kommuner hadde tatt i bruk velferdsteknologi i omsorgssektoren 

(13). Undersøkelsen viser at hovedfokus har vært på sikkerhets- og trygghetsteknologi med 

trygghetsalarm som det mest utbredte tiltaket. NOU 2011:11 peker på at det mangler reelle og 
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kraftige nok virkemidler for å innfri behovene for støtte og risikoavlastning for innovasjonsprosesser i 

kommunene. Kommunene trenger enkel tilgang på rådgivning, kunnskap og erfaring på området, 

samt risikoavlastning til innovasjonsprosesser som ikke faller inn under større nasjonale programmer 

gjennom det statlige virkemiddelapparatet. 

Velferdsteknologiske løsninger for å monitorere helse er lite brukt i Norge (14). Det er gjennomført 

enkelte prosjekter i forbindelse med utvikling av teknologiske løsninger. De norske prosjektene, har i 

likhet med prosjekter i Europa og USA hatt hovedsakelig fokus mot kroniske lidelser, som KOLS, 

hjerte/kar og diabetes. Internasjonalt er det forventet at området vil ha stor innvirkning på helse- og 

omsorgssektoren når det gjelder å understøtte forebygging, styrke innbyggerens involvering i egen 

helse og dermed bidra til å effektivisere tjenesten. 

Dagens EPJ/PAS-systemer mangler mulighet for å lagre strukturerte data fra MTU og har begrensede 

muligheter til å tilkoble eksisterende utstyr. De ledende internasjonale leverandørene av EPJ/PAS har 

integrert denne type funksjonalitet i sine løsninger.  

 

Utfordringer relatert til å gi innbyggerne tilgang til enkle og sikre digitale tjenester 

Pasientens medvirkning i selve behandlingsforløpet er angitt som en grunnleggende forutsetning for 

å oppnå god pasientsikkerhet. På tross av at dette har vært på agendaen gjennom de nasjonale 

handlingsplanene siden tidlig på 2000-tallet mangler innbyggerne fortsatt informasjon og løsninger 

som gjør dem i stand til å kunne holde seg oppdaterte og informerte, medvirke og administrere, samt 

ta beslutninger i forhold til valg av behandling og pleie.  

Utfordring 4: Det finnes i dag få og begrensede digitale innbyggertjenester. Den spredte 
informasjonen og de ustrukturerte dataene i underliggende IKT-systemer er en barriere for 
videre utvikling av individtilpassede digitale innbyggertjenester. 

Utbredelsen av digitale innbyggertjenester er lav innen helse- og omsorgssektoren i Norge. Sektoren 

som helhet henger etter andre offentlige sektorer når det gjelder å bruke digitale løsninger i sin 

kommunikasjon og samhandling med brukerne. Med unntak av Danmark gjelder dette også øvrige 

europeiske land.  

På helsenorge.no ligger tjenesten Min Helse. Min Helse inneholder ulike digitale helsetjenester på et 

sted. Alle innbyggere har en egen profil på Min Helse. Innbyggeren kan gi samtykke eller reservere 

seg fra tjenester og administrere fullmakter.  Tjenestene er stort sett registerinformasjon, og det er i 

dag ingen integrasjon mot EPJ-systemene. Tjenesten «Mine resepter» fremstår som den mest 

vellykkede med mer enn 100 000 innloggede brukere per måned. Gjennom tjenesten er det mulig for 

innbyggeren å se om resepten er tilgjengelig på apotek; få oversikt over gyldige e-resepter og se om 

det er mer igjen på din resept; se sine barns resepter og eventuelt andres resepter som man har 

fullmakt til å se; samt se hvilke fullmakter du har. 

Utfordring 3: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Uten integrasjon mellom MTU og hovedjournalsystemet, vil vesentlig pasientinformasjon fortsatt være 

fragmentert og helsepersonell vil være fortsatt være nødt å henvende seg til flere kilder for å få komplett 

oversikt. Videre vil det ikke være mulig å utnytte disse dataene til å implementere utstrakt beslutnings- og 

prosesstøtte. 
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Tjenesten helsenorge.no gir begrenset støtte til pasient og pårørende i koordineringen av 

helsetjenesten, og i forhold til mestring av egen sykdom. Helsenorge.no er imidlertid under løpende 

utvikling og i løpet av 2014 er planene å starte pilotering/innføring av digital dialog med fastlege, 

digital samhandling med spesialist, innsyn i egen journal og integrasjon mot nasjonalt helsearkiv.  

Fastlegene er den del av sektoren som har kommet lengst i å ta bruk enkle digitale 

innbyggertjenester Ca. 67 prosent av legekontorene tilbyr mulighetene for å booke timer, fornye 

eller forskrive resepter online. 34 prosent tilbyr også tjenester for å be om henvisning til spesialist, 

laboratorieundersøkelse og radiologiundersøkelse. Når brukerne blir spurt om viktigheten av ulike 

digitale dialogtjenester hos fastlege (15) angir omtrent 70 prosent at dette er viktig eller svært viktig. 

Kun 11-14 prosent mener at det ikke er viktig. En utfordring med de fleste av tjenestene fra 

fastlegene har vært at de ikke tilfredsstiller krav til sikkerhetsnivå for utveksling av helseopplysninger. 

Kun 1 prosent av løsningene undersøkt for digital dialog med fastlege hadde pålogging på nivå 4 (som 

er krav ved elektronisk utveksling av helseopplysninger). Dette bør sees i sammenheng med at 

mange av tjenestene nå er av mer administrativ karakter. Situasjonen er imidlertid utfordrende med 

tanke på videre utvikling av tjenestene.  

Det finnes få digitale innbyggertjenester som bidrar til å gi innbyggeren oversikt over egen 

helsesituasjon eller hjelp i koordineringen av tjenesten. De tjenestene som tilbyr en form for digital 

samhandling eller innsyn i personlige helseopplysninger er kun utbredt til et fåtall pasienter med 

spesifikke diagnoser på lokalt/regionalt nivå. 

Dagens informasjonsstrukturer er en barriere for videre utvikling av individtilpassede digitale 

innbyggertjenester. Konsekvensen er at det vil bli vanskeligere å nå målet om en mer aktiv pasient- 

og brukerrolle. For å kunne tilby mer individtilpassede innbyggertjenester der beslutningsstøtte for 

innbyggeren er en integrert del av tjenesten, vil det være nødvendig både å arbeide med 

standardisering av terminologier og kodeverk, konsolidering av informasjon som er relevant å bruke i 

digitale innbyggertjenester, samt å strukturere data som skal brukes til individuell tilpasning og 

generering av nytt innhold i tjenestene. 

 

Utfordring 4: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Uten velutviklede digitale innbyggertjenester vil helse- og omsorgstjenesten være nødt til å bruke 

ressurser på oppgaver som enkelt kunne overlates innbyggerne selv. Pasienter og innbyggere, på sin side, 

bruker unødvendig lang tid på å få utført gjøremål som enkelt kunne vært gjort digitalt, og de må forholde 

seg til begrensninger i åpningstider og kommunikasjonskanaler.  I situasjoner hvor pasienten mangler 

tilgang til relevant informasjon, vil samarbeid med og involvering av innbyggerne i arbeidsprosesser, 

behandling og egenhelse kunne bli mer tungvint enn nødvendig. En viktig forutsetning for best mulig 

behandling vil da ikke være tilstrekkelig tilstede. 

Fordi informasjonen er samlet på alle de ulike stedene pasienten har henvendt seg til for å få helsehjelp, er 

det tilnærmet umulig for pasienten å vedlikeholde oversikt over hvilken informasjon som faktisk finnes om 

seg selv, og hvor den befinner seg. For samfunnet er dagens ordninger med å gi innsyn både dyre og lite 

brukervennlige. Det meste må skrives ut på papir. Søknader om slik informasjon foregår også på papir og 

oppleves som tungvint av pasienter og andre som med pasientens tillatelse søker informasjon. Utvikling av 

et aktivt samarbeid om helsehjelp lar seg ikke gjennomføre med dagens systemer, og for innbyggere med 



Utredning av «Én innbygger – én journal»  
Behovsanalyse  -41- 

Utfordringer relatert til tilgjengeliggjøring av data for kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring og forskning 

Muligheten til å utnytte data for kvalitetsforbedring, overvåking av befolkningens helsetilstand, 

styring og forskning er også i stor grad avhengig av mulighetene de underliggende systemene i de 

ulike virksomhetene gir. Mangel på strukturerte data og automatisert datainnhenting har ført til at 

de kvalitetsregister som er etablert har vært nødt til å utvikle kompenserende tiltak, som f.eks. egne 

innrapporteringsløsninger med stor grad av manuelle prosesser, med den uheldige konsekvensen at 

datakvaliteten kan forringes. Disse konsekvensene er godt dokumentert, blant annet i Strategi for 

modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske registre 2010 – 2020. 

Ny helseregisterlov ble vedtatt av Stortinget i juni 2014 samtidig med ny pasientjournallov (Prop. 72 L 

(2013-2014) Pasientjournalloven og helseregisterloven).  For helseregistrene er hovedtiltaket at 

beslutningsprosesser for etablering av nye registre blir mer fleksible og at prosedyrer for utlevering 

av indirekte identifiserbare opplysninger til forskning mv. blir enklere. 

Utfordring 5: Dagens informasjonsstrukturer hindrer automatisk tilgjengeliggjøring av 
data med høy kvalitet for å understøtte kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 
forskning. 

Dagens arbeidsprosess fra datafangst til publisering av resultater er arbeidsintensiv, og det benyttes i 

dag uforholdsmessig mye tid på datainnsamlingen og prosessering, sammenlignet med tid brukt på 

systematisk analyse og gjenbruk.  

Informasjonen som er tilgjengelig i registrene dekker kun et fåtall pasientgrupper og 

behandlingsformer, og gir liten innsikt i kvaliteten eller ressursutnyttelsen i sektoren samlet sett. 

Dette fører til at beslutninger og styring foretas på mangelfullt grunnlag. Det mangler informasjon 

om helhetlige pasientforløp og behov for samhandling mellom ulike tjenestenivåer, og det er lite 

grunnlag for å kunne drive målrettet arbeid som eksempelvis forebyggende arbeid og lokalt 

kvalitetsforbedringsarbeid.  

Dagens modell med distribuert databehandlingsansvar fører til at det er krevende å få til et felles og 

koordinert løft når det gjelder IKT-løsninger for innrapportering, analyse og bruk. 

 

Utfordring 5: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Styring og ledelse av helsetjenesten foregår i det store bildet kun etter økonomi/budsjett og måloppnåelse 

i forhold til dette. Ideelt sett burde det vært kliniske resultater og kvalitet og effektivitet knyttet til 

pasientbehandlingen som burde være styrende. Dette er ikke mulig med dagens systemer. 

Det er ikke mulig å fremskaffe dokumentasjon på hvilke sykehus som ligger i front på spesielle 

behandlingsopplegg i forhold til andre. Helsetjenestens mulighet til å lære av hverandre blir begrenset 

fordi det er dårlig innsikt i sammenhengene mellom hva som settes inn av ressurser og hvilke resultater 

dette gir. Over tid kan vi nærme oss en situasjon der behandling kan tenkes å leveres med dårligere 

kvalitet i Norge enn i land vi sammenligner oss med, uten at hverken beslutningstakere har grunnlag for å 

iverksette målrettede tiltak eller pasienter og innbyggere har grunnlag for å uttrykke misnøye og kreve 
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Utfordringer i dagens arkitektur (samhandlings- og kommunikasjonsarkitektur, samt 
sikkerhetsarkitektur, personvern og informasjonssikkerhet)  

Utfordring 6: Dagens samhandlings- og kommunikasjonsinfrastruktur har lav 
endringsevne og er ikke tilrettelagt for nye tjenester med mer deling av informasjon. 

Dagens samhandlingsarkitektur bygger på utveksling av meldinger mellom virksomheter tilknyttet 

Norsk Helsenett. Denne løsningen reflekterer regelverk om samtykkebasert deling av informasjon 

mellom helsepersonell, som var gjeldende inntil juni 2014. Løsningen understøtter i dag kun 

utveksling av meldinger med små datamengder. Deling av bilder, hele pasientjournaler og andre 

større datamengder foregår fortsatt i stor grad gjennom fysisk distribusjon (papir, CD, etc.). 

En kartlegging av hvordan de ulike virksomhetene er tilknyttet Norsk Helsenett viser at 100 prosent 

av de små og mellomstore virksomhetene (2.500 fastlegekontor, spesialistlegekontor, bandasjister, 

tannlegekontor, m. m) og 80 prosent av de 230 undersøkte kommuner er tilkoblet med en 

båndbredde som er under 10 Mbps. Henholdsvis 91 prosent og 68 prosent er tilkoblet med en 

kapasitet på under 2 Mbps. Til sammenligning har 80 prosent av private husholdninger og 90 prosent 

av bedriftene i Norge en internettilkobling med en båndbredde på over 10 Mbps. 

En økt samhandling med annen type informasjon enn dagens meldinger vil kreve en gjennomgående 

oppgradering av infrastrukturen, sentralt og lokalt for å håndtere økningen i trafikk og datamengde. 

 

Utfordring 7: Dagens IKT-løsninger og virksomheter har vesentlige mangler med hensyn til 
å ivareta personvern og informasjonssikkerhet. Dette begrenser muligheten til å øke 
informasjonsdeling mellom virksomheter og mellom tjenesten og innbyggerne, uten å 
samtidig betydelig øke risikoen for brudd på personvernrettigheter og krav til 

informasjonssikkerhet. 

Dagens systemer (IKT-systemer, organisering og kompetanse) har vesentlige mangler når det gjelder 

å understøtte innbyggernes rett til personvern og deres muligheter til selv å påvirke hvordan deres 

opplysninger oppbevares og brukes. Det er i liten grad laget løsninger for elektronisk innsyn, og 

eneste mulighet er ofte å be om papirutskrift av informasjon dersom man ønsker innsyn. Det er med 

dagens løsninger ikke mulig for innbyggeren å påvirke hvilke opplysninger som er registrert eller 

styre hvem som skal ha tilgang til opplysningene. Der er også store svakheter i løsninger for å sperre 

egen helseinformasjon (for innsyn direkte i IT-systemene). 

Dagens systemer har vesentlige mangler når det gjelder tilgangsstyring- og kontroll. Helsepersonell 

gis for vide og dype tilganger i forhold til hva de reelt sett har tjenstlig behov for. Det er avdekket 

Utfordring 6: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Bilde/film som dokumentasjon blir mer og mer viktig for helsetjenesten. Overføring av 

Video/Bilder/Rtg/MR/CT osv. er tilnærmet umulig med lav båndbredde slik det sees i dag. Bilder må ofte 

tas på nytt selv om relevante bilder ofte foreligger på et privat institutt, hvilket ofte medfører forsinkelse 

av diagnostikk. For samfunnet fører dette til betydelige ekstrakostnader. 

Manglende tilgang på allerede eksisterende undersøkelsesdokumentasjon medfører i mange 

sammenhenger ekstra påkjenninger, tidsbruk og bry for pasienter. Eksempelvis dobbelttaking av 

radiologiske bilder innebærer i mange tilfeller økt strålingsbelastning for pasientene og en økt risiko for 

kreft. 
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store mangler i logging av tilganger som gis, hvilket gjør det vanskelig å gjennomføre etterkontroller 

for å avdekke urettmessig tilegning av opplysninger. 

Det er implementert for lavt sikkerhetsnivå i henhold til Normen på noen av de mest brukte digitale 

innbyggertjenestene i dag. Dette øker risikoen at uvedkommende får tilgang til helseinformasjonen. 

Arbeidet med styringssystem for informasjonssikkerhet må styrkes i alle deler av sektoren. Dette 

gjelder gjennomføring av periodiske risikovurderinger for å avdekke sikkerhetstrusler, styrking av 

ledelseskultur for informasjonssikkerhet, styrking av kompetanse og kapasitet, samt mer strukturert 

gjennomføring av internkontroll. 

 

Utfordringer i dagens organisering, styring og finansieringsmodell 

Organiseringen og styringen av IKT i helse- og omsorgssektoren følger organisering og styringslinjer 

som gjelder for sektoren for øvrig. Finansieringen av IKT-tiltak har med unntak av for enkelte tiltak, 

fulgt den ordinære tildelingen av budsjettmidler. Kartleggingen av dagens organisering, styring og 

finansiering av IKT i allmennlegetjenesten, omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten avdekker to 

hovedutfordringer. 

Utfordring 8: 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. 

Dagens styringssystem i helse- og omsorgssektoren følger etablerte styringslinjer i forvaltningen. 

Denne modellen er imidlertid ikke tilpasset behovet for å gjennomføre helhetlige og koordinerte IKT-

tiltak som treffer «alle» aktører i sektoren og som virker omstillende med hensyn til å endre 

samhandlingsmodeller og arbeidsmåter. Det er kun i spesialisthelsetjenesten departement og 

myndigheter har tilgang til et fullstendig sett av virkemidler. Fastlegeordningen er preget av at stort 

antall autonome aktører med egne interesser forbundet med rollen som selvstendig 

næringsdrivende. Det finnes ikke et felles kontaktpunkt eller beslutningsorgan som samler disse, noe 

som har vanskeliggjort dialog rundt hva som er til felles beste for sektorens utvikling innen IKT. 

Organiseringen av øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste inn under kommunene gir noen av de 

samme utfordringene, selv om KommIT nå er etablert.  

Målsetninger i spesialisthelsetjenesten har vært ambisiøse og til dels konkrete, men det kan virke 

som om realismen i disse ikke er blitt fulgt opp med ressurser og finansiering. Gjennomgang av 

nasjonale strategier og mål, de regionale helseforetakenes felles strategier og mål, og de enkelte 

regionale helseforetaks strategier og mål viser at det har vært stort samsvar om retning i 

Utfordring 7: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Personvern er et av fundamentene for tilliten mellom innbyggerne og helse- og omsorgstjenesten. 

Manglende verktøy for å sikre god og relevant tilgangsstyring og gjennomsiktighet vil på sikt underminere 

denne tilliten. Dagens løsninger utnytter ikke teknologiske fremskritt som kunne ha gitt pasienter og 

brukere mer selvbestemmelse og lettere tilgjengelig informasjon. Den enkeltes personvern kunne vært 

ivaretatt på en bedre måte gjennom moderne infrastruktur og sikkerhetsmekanismer. Dagens løsninger 

for håndheving av tilgangskontroll vil gjøre det utfordrende å åpne for enkel og sikker deling av 

informasjon uten å svekke personvernet. 
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spesialisthelsetjenesten. Mange av de sentrale målsetningene er også blitt adressert i den løpende 

styringsdialogen. Vurdering av måloppnåelse viser imidlertid at de færreste av målsetningene er blitt 

realisert i løpet av de gjeldende strategiperioder.  

Lover, regler og forskrifter med påfølgende tilsyn er det virkemidlet som er brukt for å få 

gjennomført tverrsektorielle tiltak. Tilsyn som virkemiddel ovenfor allmennlegetjenesten er relativ ny 

(Statens Helsetilsyn lanserte i 2012 to veiledere til bruk for fylkesmennenes planlegging og 

gjennomføring av tilsyn med fastleger).  

Tilsyn som virkemiddel er imidlertid (med unntak av Datatilsynets tilsyn med hensyn til ivaretakelse 

av personvern og informasjonssikkerhet) i liten grad rettet mot å avdekke mangelfull eller manglende 

implementering av IKT-funksjonalitet. Inntil nylig har det dessuten vært et gap mellom ambisjoner i 

nasjonale planer og gjeldende lovverk, noe som har gjort virkemiddelbruken for gjennomføring lite 

hensiktsmessig. Det er flere ganger blitt fremmet mål om økt samhandling og økt informasjonsdeling, 

samtidig som lovverket har satt begrensinger til å realisere dette også innenfor en region. 

Det mangler en beslutningsmodell for initiering og finansiering av strategiske tiltak over en viss 

størrelse. Den manglende måloppnåelsen på nasjonale strategier og mål gjør at det kan stilles 

spørsmålstegn ved om aktørene i sektoren i tilstrekkelig grad har vært involvert for å vurdere 

realismen i målene. Manglende realisme har medført at den enkelte aktør har fattet og igangsatt 

strategiske og store IKT-valg utfra egne virksomhetsbehov, på bekostning av nasjonale målsetninger. 

Finansieringsmodeller for felles IKT-løsninger er til dels uklare og det benyttes forskjellige modeller 

for ulike fellesløsninger. Dugnadsbasert finansiering brukes ofte der gjennomføringen av nasjonalt 

prioriterte tiltak (f.eks. meldingsløftet) er avhengig av at alle aktører bidrar finansielt. Øremerket 

finansiering til IKT-tiltak er primært brukt i spesialisthelsetjenesten og da gjennom tilskudd til 

Helsedirektoratet og Norsk helsenett. Det er funnet få tilfeller der incentivordninger eller sanksjoner 

er blitt brukt for å styre adferd i ønsket retning. Dette medfører at tiltakene samlet sett blir lavt 

prioritert. Det har også vist seg ved at det har vært liten villighet blant aktørene til å avgi nødvendige 

ressurser til felles nasjonale prosjekter. 

Gjennomgangen av tilgjengelig materiale viser at standardisering av retningslinjer, terminologier og 

kravspesifikasjoner i liten grad er utviklet og tatt i bruk som virkemiddel i sektoren. Standarder som 

et virkemiddel for å sikre at aktørene for eksempel bruker de samme terminologiene er først og 

fremst fra et helsefaglig standpunkt avgjørende for å sikre enhetlige tjenester og likebehandling. Men 

også fra et IKT-perspektiv er standarder avgjørende for å kunne implementere god samhandling 

mellom aktører, som er avhengige av hverandre for å kunne levere en helhetlig tjeneste til 

innbyggerne.  

Felles gjennomføringsstrategi og organisering er i middels grad brukt som virkemiddel, og først i de 

siste 3-5 årene. Helsedirektoratet har fått ansvar for å samordne IKT-tiltak på tvers av sektoren og 

har de siste årene hatt ansvar for å drive større implementeringsprogram (for eksempel e-resept, 

Meldingsløftet, Kjernejournal, Digitale innbyggertjenester). Det har imidlertid ikke fulgt med utvidede 

mandater eller virkemidler for styring av aktørene, hvilket har gjort det vanskelig å stille krav til 

aktørene med hensyn til å sikre effektiv og koordinert gjennomføring av tiltak. Dette betyr at 

beslutninger om implementering blir fattet ukoordinert, at programmer drar ut i tid og at gevinster 

høstes langsomt. 
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Nasjonal IKT har ikke realisert synergier på tvers av regionale helseforetak i henhold til intensjonene 

formulert i Styringsdokument fra 2003. Det har vært lite robuste bestillermiljøer og manglende 

koordinering og samarbeid mellom aktørene, i bestillinger ovenfor leverandørmarkedet. Vurdering 

av måloppnåelse viser at virksomhetsledere ikke i tilstrekkelig grad har prioritert å drive frem og 

gjenbruke felles nasjonale løsninger, hvilket har gitt langsom standardisering og begrenset 

konsolidering. 

 

Utfordring 9: Dagens organisering av IKT-funksjonene i sektoren utnytter i liten grad 
potensialet i stordrift og realiserer få synergier i forhold til anskaffelser, drift, forvaltning 
og utvikling av løsninger. Det konkurreres om begrenset IKT-kompetanse hvilket gjør 
organiseringen sårbar med hensyn til fremtidig kompetansebehov. 

Hver virksomhet i sektoren er ansvarlig for egen IKT-funksjon. Dette har i stor grad vært en 

konsekvens av gjeldende lov- og regelverk. Estimert var det i 2013 til sammen 4.200 årsverk i de ulike 

IKT-funksjonene fordelt på 1.040 årsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, 2.550 i 

spesialisthelsetjenesten og 610 i øvrige virksomheter. De budsjetterte IKT-kostandene var i 2014 på i 

overkant av 8,5 milliarder kroner. 

Mange kommuner mangler tilstrekkelig gjennomføringsevne til å håndtere et stort løft innen IKT. En 

kartlegging gjennomført av KommIT viser at snittverdien for antall årsverk innenfor IKT-avdelingen i 

kommune er på 6,7. Dette innebærer at ansvaret for å opprettholde og videreutvikle kommunens 

infrastruktur og driftsarkitektur faller på få hender. Flere kommuner løser i dag dette gjennom 

interkommunalt samarbeid. 85 prosent av respondentene anga at de samarbeider med andre 

kommuner. 

I allmennlegetjenesten er det hentet ut få synergier på tvers av fastlegekontorene. Utvikling, 

standardisering er i sin helhet overlatt til leverandørmarkedet, riktignok med et par etablerte 

brukerforum som møtearenaer hvor ny funksjonalitet presenteres og diskuteres. Det er etablert en 

egen referansegruppe i Forening for allmennmedisin (NFA) som har til formål å koordinere behovene 

ovenfor leverandørmarked og nasjonale organer, men denne har per dags dato få virkemidler til å 

drive leverandørmarkedet 

I spesialisthelsetjenesten har det de siste ti årene vært størst fokus på å etablere de regionale IKT-

avdelingene med tilhørende fisjonering og fusjonering, og påfølgende konsolidering av infrastruktur 

og driftsarkitektur. Alle helseforetakene har valgt å sentralisere mesteparten av sine IKT-

leveranseressurser i egne virksomheter, enten som en avdeling i det regionale helseforetaket eller 

som et eget aksjeselskap under felles eierskap og styring av helseforetakene og det regionale 

helseforetaket. Det pågår nå flere tiltak for å konsolidere de ulike systemområdene, samt for å 

etablere regionale løsninger for elektronisk pasientjournal. 

Utfordring 8: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Helsetjenesten fremstår som fragmentert. Integrasjon mellom systemer og kommunikasjon, og gjensidig 

utveksling av data mellom institusjoner og aktører i helsetjenesten blir tilnærmet umulig. Manglende 

styring og fravær av samordning av store innkjøp har sannsynligvis påført samfunnet store utgifter og ført 

til innkjøp av løsninger som vanskeliggjør samhandling og integrasjon. Det finnes ingen samlet oversikt 

over IKT-prosjekter i helsetjenesten, og derfor heller ingen overordnet porteføljestyring. Dette bærer 

tjenesten preg av. 
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Det er blitt hentet ut få synergier når det kommer til standardisering av systemporteføljen og 

gjennomføring av felles systemanskaffelser på tvers av de regionale helseforetakene. Det er ikke 

avdekket at det har foregått nevneverdig arbeid med å standardisere infrastruktur, driftsrutiner og 

brukerstøtte mellom regionene. 

Tilgang på avansert IKT-kompetanse kan forventes å være en utfordring for helse- og 

omsorgssektoren på lik linje med øvrige offentlige sektorer. Framskrivninger gjennomført av 

DAMVAD i en rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viser at det er forventet et 

underskudd på avansert IKT-kompetanse i 2030 på ca. 10.000 personer. Med de målsetninger som 

foreligger for oppgraderingen av IKT-støtten til helse- og omsorgssektoren kan det forventes at 

behovet også her vil øke. Sektorens nødvendighet for å tiltrekke seg tilstrekkelig kompetanse til å 

realisere disse målene i konkurranse med andre store offentlige IKT tiltak, gjør at dagens modell med 

distribuert organisering av IKT-funksjonene kan bli svært krevende. 

 

Utfordringer knyttet til leverandører 

For å vurdere leverandørsituasjonen i Norge på EPJ-området har Helsedirektoratet gitt et oppdrag til 

Gartner. (16) Den hovedutfordring som Gartners rapport belyser er: 

Utfordring 10: Ingen av dagens norske og nordiske leverandører tilbyr funksjonalitet på 
linje med de ledende systemene internasjonalt. Videre mangler dagens norske og nordiske 
leverandører finansiell styrke og utviklingskapasitet til å gjennomføre det funksjonelle 
løftet som er nødvendig for å lukke det funksjonelle gapet mellom dagens situasjon og 
ambisjonsnivået gitt i Meld. St. 9 (2012-2013). Situasjonen forverres ved at sektoren ikke 
opptrer samordnet med hensyn til videreutvikling og bestilling av ny funksjonalitet. 

Gartner har utviklet en modell (Magic Quadrant) for å kvalifisere EPJ-systemer i henhold til to 

dimensjoner, gjennomføringsevne og fullstendigheten av visjon. I tillegg har Gartner utviklet en 

generasjonsmodell der EPJ produkter og systemer måles i forhold til egenskaper. Generasjon 1-

systemer er enkle systemer som essensielt opererer som et resultatrapporteringsverktøy. De gjør det 

mulig for flere brukere å få tilgang til kliniske data som tidligere kan ha blitt spredt blant flere 

systemer eller bare har vært tilgjengelig på papir for en person om gangen. Generasjon 2-systemer er 

grunnleggende systemer som kan brukes både for tilgang til informasjon, men også til 

dokumentasjon av kliniske data. Generasjon 3-systemer har funksjonalitet og egenskaper som 

tilgjengeliggjør evidensbasert beslutningsstøtte til brukerne, og støtter flere fagområder og 

spesialiteter. 

For å kvalifisere for opptak til Gartners Magic Quadrant er det en rekke kriterier, hvorav flere som de 

norske/nordiske leverandørene ikke oppfyller. Blant annet må leverandøren ha kunder på minimum 

to kontinenter. I tillegg må løsningen kunne dekke behovene til flere fagområder og spesialiteter 

innad på et sykehus. I dag er det ingen av de norske/nordiske leverandørene som kvalifiserer på 

opptak til vurdering til Magic Quadrant. Cambio fra Sverige er på observasjonslisten for å kunne bli 

Utfordring 9: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Helsepersonell har i økende grad forventninger om systemenes funksjonalitet. Manglende utnyttelse av 

stordrift og liten grad av synergier medfører at forholdsvis store ressurser driver med det samme og at 

man ikke får gjennomført tilstrekkelig store funksjonelle løft. 
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vurdert for opptak. Alle systemer i Gartners Magic Quadrant er Generasjon 3. Generasjon 3-

produkter har vært tilgjengelig siden 2005 fra de ledende leverandørene internasjonalt. Generasjon 

4-produkter forventes å være tilgjengelige i 2015. 

Rapporten viser at leverandørene i det norske markedet har et funksjonelt underskudd 

sammenlignet med internasjonale leverandører, spesielt mht. støtte for kliniske arbeidsprosesser og 

arbeidsflyt, samt beslutningsstøtte. I følge Gartner vil krav til ressurser og kapital, med stor 

sannsynlighet føre til en utvidelse av det funksjonelle gapet i fremtiden. Som grunnlag for sin rapport 

har Gartner brukt egen metodikk for å avdekke hvilken funksjonalitet de de norske og nordiske 

leverandørene understøtter i dagens versjon av sine produkter. Basert på disse undersøkelsene 

vurderer Gartner at de norske/nordiske leverandørene funksjonalitetsmessig befinner seg på 

Generasjon 2-nivå. Mange av dem er i ferd med å utvikle delmengder av 3. generasjons-

funksjonalitet. 

Gartner anslår at det vil kreves vesentlige investeringer for å gjøre et løft fra dagens 2. generasjon til 

en 3. – 4. generasjons systemstøtte for de norske systemene. De ledende internasjonale 

leverandørene har brukt 10 år på å utvikle funksjonalitet i sine systemer for å flytte seg fra 

Generasjon 3 til å bli vurdert på vei til Generasjon 4. Rapporten presenterer en kartlegging/anslag av 

utviklingsbudsjettene til henholdsvis de ledende leverandørene og de norske/nordiske. Anslagene 

viser at de ledende over lang tid har brukt årlig mellom 40-60 ganger mer ressurser til utvikling. 

Dagens anskaffelsesprosess av EPJ/PAS har gitt begrenset med funksjonelle synergier. Tre av de fire 

regionene har valgt DIPS som produkt. En gjennomgang av hvordan anskaffelsene og 

implementeringen foregår viser at de små utviklingsbudsjettene DIPS har til rådighet gir få synergier 

mellom de tre regionene.  Historisk har hvert regionalt helseforetak gjennomført sine separate 

anskaffelser av DIPS med etterfølgende avrop og implementering for det enkelte helseforetak. Det 

har inntil de siste årene vært varierende hvor standardisert DIPS er blitt innført på det enkelte 

helseforetak. Det er ofte etablert egne prosjekter for hvert enkelt helseforetak hvor fagstyringen 

(leger, sykepleiere, andre) har bestemt hvordan systemet er blitt implementert. Som følge av dette 

foregår det nå en stor konsolidering på de tre regionale helseforetakene som har valgt DIPS. 

Det har vist seg krevende å finne gode modeller for prosjektforankring og finansiering for å sikre 

oppfølging av nasjonale behov for nyutvikling av funksjonalitet i systemene som brukes av 

omsorgstjenesten. Gjennom e-kommunekartleggingen som KS sendte ut i juni 2014 ble det stilt 

spørsmål om kommunenes anskaffelser av journalsystem i omsorgstjenesten. 73 prosent svarer at 

det er mer enn 4 år siden de anskaffet elektronisk pasientjournal, i forhold til når det vil være behov 

for å gjøre ny anskaffelse av system oppgir ca. halvparten at de ikke vet eller er usikker, 18 

kommuner oppgir at de planlegger nyanskaffelse innen utgangen av 2017. 
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Utfordring 10: Konsekvenser for helsepersonell, pasienter og samfunn 

Helsepersonell får ikke tilgang til systemer med funksjonalitet på høyeste nivå. Dagens systemer gir 

manglende mulighet til å levere tjenester i tråd med pasienters og samfunnets forventninger. Dette blir 

stadig mer synlig og har skapt en mistillit til dagens systemer blant helsepersonell. 

Siden de fleste leverandørene ikke har kunder utenfor Norge faller alle utviklingskostnader på det norske 

samfunnet. Samlet blir dette kostnadskrevende fordi alle leverandører er små og kan vanskelig konkurrere 

i et internasjonalt perspektiv. 

For pasienter medfører situasjonen lavere kvalitet på helse- og omsorgstjenester og dårligere kliniske 

resultater enn man kunne ha oppnådd ved bruk av internasjonalt tilgjengelige systemer levert av 

leverandører som har vesentlig større avsetninger til innovasjon og utvikling enn det et isolert norsk 
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5.3 Oppsummering av utfordringene 

Figur 1 gir en sammenstilling av de hovedutfordringene som er avdekket i dokumentet. Det er gjort 

en vurdering på i hvilken grad de har en Høy (H), Middels (M) eller Lav (L) innvirkning på mulighetene 

til å realisere de ulike målsetningene som er satt i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal. 

Figur 2. Hvordan utfordringene spiller inn på muligheten å realisere målsetningene i Meld. St. 9 (2012–2013) Én 
innbygger – én journal 

 

Utfordring 

Målsetningene i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal 

Helsepersonell skal 

ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- 

og bruker-

opplysninger 

Innbyggerne skal ha 

tilgang på enkle og 

sikre digitale 

tjenester 

Data skal være 

tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, 

styring og forskning 

Utfordring 1: Dagens informasjonsstrukturer 

og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt 

og helhetlige pasientforløp (særlig på tvers av 

virksomhetsgrenser). Pasientinformasjon er i 

stor grad ustrukturert og det mangler felles 

terminologi og begrepsapparat som muliggjør 

semantisk interoperabilitet. 

H H H 

Utfordring 2: Dagens IKT-systemer mangler 

funksjonalitet for å understøtte beslutninger 

og kvalitetsforbedring. Disse funksjonene er 

nødvendige for å styrke pasientsikkerheten og 

heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

H M L 

Utfordring 3: Dagens elektroniske 

pasientjournal er ikke autorativ når det gjelder 

å inneholde og lagre alle pasientopplysninger 

som blir generert.  Vesentlige mengder av data 

blir generert i medisinskteknisk utstyr, men blir 

enten behandlet lokalt i egne 

spesialistsystemer som ikke er integrert med 

eller blir gjengitt summarisk i et fritekstfelt i 

journalen. 

H M H 

Utfordring 4: Det finnes i dag få og begrensede 

digitale innbyggertjenester. Den spredte 

informasjonen og de ustrukturerte dataene i 

underliggende IKT-systemer er en barriere for 

videre utvikling av individtilpassede digitale 

innbyggertjenester. 

M H  

Utfordring 5: Dagens informasjonsstrukturer 

hindrer automatisk tilgjengeliggjøring av data 

med høy kvalitet for å understøtte 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 

og forskning. 

M  H 
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Utfordring 6: Dagens samhandlings- og 

kommunikasjonsinfrastruktur har lav 

endringsevne og er ikke tilrettelagt for nye 

tjenester med mer deling av informasjon. 

H M M 

Utfordring 7: Dagens IKT-løsninger og 

virksomheter har vesentlige mangler med 

hensyn til å ivareta personvern og 

informasjonssikkerhet. Dette begrenser 

muligheten til å øke informasjonsdeling 

mellom virksomheter og mellom tjenesten og 

innbyggerne, uten å samtidig betydelig øke 

risikoen for brudd på personvernrettigheter og 

krav til informasjonssikkerhet. 

H H H 

Utfordring 8: 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. 

H M M 

Utfordring 9: Dagens organisering av IKT-

funksjonene i sektoren utnytter i liten grad 

potensialet i stordrift og realiserer få synergier 

i forhold til anskaffelser, drift, forvaltning og 

utvikling av løsninger. Det konkurreres om 

begrenset IKT-kompetanse hvilket gjør 

organiseringen sårbar med hensyn til fremtidig 

kompetansebehov. 

M L L 

Utfordring 10: Ingen av dagens norske og 

nordiske leverandører tilbyr funksjonalitet på 

linje med de ledende systemene 

internasjonalt. Videre mangler dagens norske 

og nordiske leverandører finansiell styrke og 

utviklingskapasitet til å gjennomføre det 

funksjonelle løftet som er nødvendig for å 

lukke det funksjonelle gapet mellom dagens 

situasjon og ambisjonsnivået gitt i Meld. St. 9 

(2012-2013). Situasjonen forverres ved at 

sektoren ikke opptrer samordnet med hensyn 

til videreutvikling og bestilling av ny 

funksjonalitet. 

H M H 

 H = Høy og direkte påvirkning på 

måloppnåelse 

M = Middels og indirekte innvirkning 

på måloppnåelse 

L = Lav eller ingen innvirkning på 

måloppnåelse 
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6 Helse- og omsorgstjenestens samhandlingsvolum 
«Én innbygger – én journal» skal bidra til bedre samhandling i helsetjenesten, slik at helsepersonell 

kan ha tilgang til nødvendig informasjon uansett hvor pasienten har fått behandling tidligere. Dette 

kapittelet vil beskrive hvor og hvordan samhandlingen foregår, ut ifra volumbetraktning. Helse- og 

omsorgstjenesten har et omfattende aktørbilde. For å beskrive samhandlingsvolumet i helse- og 

omsorgstjenesten har vi imidlertid valgt et forenklet aktørbilde, ved å dele tjenesten inn i tre store 

aktørgrupper, se Figur 3. Med allmennlegetjenesten mener vi fastlege og legevakt. Under kommunale 

omsorgstjenester ser vi særlig på de helse- og omsorgstjenester som ytes i hjemmet og helse- og 

omsorgstjenester på institusjon.  For kommunale helsetjenester for øvrig ser vi særlig på ser vi særlig 

på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Tre store samhandlingsgrensesnitt er dermed vurdert slik: 

A.  Samhandling mellom aktørene i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Denne samhandlingsmodellen dekker 

samarbeidet mellom alle aktørene 

som dekkes av kommunale helse- og 

omsorgstjenester. 

B. Samhandling mellom 

allmennlegetjenesten (fastlege og 

legevakt) og spesialisthelsetjenesten 

(inkludert avtalespesialister). Det er 

spesielt interessant å se på forholdet 

mellom allmennlegene og den 

polikliniske virksomheten i 

spesialisthelsetjenesten. 

C. Samhandling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunal 

helse- og omsorgstjeneste (hjemme og 

på institusjon).  

De data som er tilgjengelige lar oss ikke gjennomføre en eksakt analyse av samhandlingsvolumet i de 

ulike grensesnittene, men det er mulig å gi et anslag på antall kontakter som genereres i grensesnitt 

A og B isolert sett. Det foreligger imidlertid ikke koblede datasett som gjør det mulig å nøyaktig 

identifisere for eksempel de innbyggergruppene som har kontakt med alle deler av helse- og 

omsorgstjenesten (dvs. forekommer både i A, B og C).  

I Figur 4 oppsummerer vi estimatene fra analysen av samhandlingsmodeller for noen viktige grupper. 

  

Figur 3. Overordnet modell for å vurdere samhandlingsmodeller 
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Figur 4. Estimert samhandlingsvolum mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten 

 

Kilde: Estimert av utredningen for Én innbygger – én journal med utgangspunkt i tallgrunnlag fra 2011-2013 fra Statistisk sentralbyrå, 

Helsedirektoratet  

 

Det er estimert at ca. 28 prosent av befolkningen (1,4 millioner) mottar helse- og omsorgstjenester 

fra mer enn én aktør der samhandlingen mellom aktørene er viktig for kvaliteten for pasienten. Det 

største samhandlingsvolumet er mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samtidig 

oppleves samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal omsorgstjeneste som 

krevende fordi pasientene her i snitt har større helse- og omsorgsbehov. 

Videre i kapitlet vil vi presentere analysen av samhandlingsvolum for hver av de tre 

samhandlingsgrensesnittene. Se Mulighetsstudiens kapittel 1.3.2 for beskrivelse av 

samhandlingsmodellenes informasjonsbehov. Analysen er basert på en rekke antagelser og kan 

derfor kun bli brukt som en indikasjon på samhandlingsvolum. 
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6.1 A: Samhandling mellom aktørene i kommunal helse- og omsorgstjenesten 

Figur 5 gir en oversikt over antall brukere for viktige tjenesteområder av kommunale helse- og 

omsorgstjenester fordelt på ulike aldersgrupper. Med allmennlegetjenesten mener vi fastlege og 

legevakt. Omsorg i institusjon og hjemmet dekker både helse- og omsorgstjenestene som ytes. 

Figur 5. Oversikt over brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester fordelt på aldersgruppe 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet (2013) 

Tallet på kontakter per år i allmennlegetjenesten (over en periode) er høyere enn antall innbyggere (ved ett tidspunkt) for aldersgruppen 

over 67 år fordi førstnevnte også inkluderer personer som går inn og ut av aldersgruppen i løpet av en periode. Tilsvarende forhold gjelder 

også for øvrige aldersgrupper. 

Som nevnt tidligere kan man ikke basert på eksisterende datasett koble hvor mye ulike 

innbyggergrupper bruker av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. For å vurdere omfanget av 

samhandling mellom aktørene i den delen av helse- og omsorgstjenesten som kommunene har 

ansvar for i dagens organisering, tar vi utgangspunkt i antall brukere av kommunale omsorgstjenester 

og kommunale helsetjenester i helsestasjon/skolehelsetjenesten.  

Figur 6 viser antall brukere som mottar pleietjenester i hjemmet og et estimat over hvor mange 

kontakter denne gruppen har med henholdsvis fastlegen og legevakt. Oversikten over antall brukere 

som mottar hjemmetjenester er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Det er gjort en framskrivning til 

2030 basert på en forutsetning at andelen av befolkningen i de ulike befolkningsgrupper (0-17 år, 18-

66 år, 67-79 år og 80 år og over) som mottar hjemmetjenester vil vokse i den takten som utviklingen 

har vært i perioden 2008-2013. For å regne ut antall kontakter med fastlegetjenesten er det tatt en 

forutsetning at denne gruppen har samme besøksfrekvens som for de som har seks kontakter eller 

mer hos fastlege per år. Antall kontakter med legevakten er estimert ved å bruke den samme 

besøksfrekvensen som for den respektive aldersgruppen. 
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Figur 6. Estimert samhandlingsvolum mellom brukere som mottar omsorgstjenester i hjemmet og fastlege 

 

Kilde: Estimert utredningen med utgangspunkt i tallgrunnlag fra Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå 

I 2013 mottok 228 000 personer hjemmetjenester (4,5 prosent av befolkningen). Bildet viser at antall 

brukere som vil motta hjemmetjenester forventes å vokse med ca. 30 prosent frem mot 2030, og det 

er estimert at 297 500 personer vil motta hjemmetjenester (5 prosent av befolkningen). Det er 

estimert at gruppen hadde ca. 2 449 600 fastlegekontakter i 2013 (15,6 prosent av totalt antall 

fastlegebesøk). Tilsvarende er det estimert at gruppen hadde ca. 291 000 besøk hos legevakt (18,8 

prosent av alle legevaktbesøk). 

Figur 7 viser antall brukere som bruker helsestasjon og skolehelsetjeneste og et estimat over hvor 

mange kontakter denne gruppen har med henholdsvis fastlegen og legevakt. Oversikten over antall 

brukere av helsestasjon og skolehelsetjeneste er hentet fra Statistisk sentralbyrå. De tjenester som 

inngår i grunnlaget er 1) svangerskapskontroll; 2) helseundersøkelse for spedbarn innen utg. av 8. 

leveuke; 3) helseundersøkelse for 2-3 åringer; 4) helseundersøkelse for 4-åringer; 5) 

helseundersøkelse for barn på 1. trinn. Det er gjort en framskrivning til 2030 basert på en 

forutsetning at andelen av befolkningen i de ulike befolkningsgrupper (0-17 år, 18-66 år) som mottar 

bruker helsestasjon/skolehelsetjeneste vil holde seg stabil i perioden 2008-2013. For å regne ut antall 

kontakter med fastlegetjenesten er det tatt en forutsetning at denne gruppen har samme 

besøksfrekvens som for gjennomsnittet i respektive aldersgruppe. Antall kontakter med legevakten 

er estimert ved å bruke den samme besøksfrekvensen som for den respektive aldersgruppen. 

Figur 7. Estimert samhandlingsvolum mellom brukere som bruker helsestasjon/skolehelsetjeneste og fastlege/legevakt 

 

Kilde: Estimert utredningen med utgangspunkt i tallgrunnlag fra Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå 

I 2013 var 282 700 personer til kontroll på helsestasjon/skolehelsetjenesten (5,6 prosent av 

befolkningen). Bildet viser at antall brukere som vil bruke disse tjenestene forventes å vokse med ca. 

15 prosent frem mot 2030, og det er estimert at 326 300 personer vil gå til kontroll (5,5 prosent av 

befolkningen). Det er estimert at gruppen hadde ca. 704 400 fastlegekontakter i 2013 (14,5 prosent 

av totalt antall fastlegebesøk). Tilsvarende er det estimert at gruppen hadde ca. 418 300 besøk hos 

legevakt (27 prosent av alle legevaktbesøk). 
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6.2 B: Samhandling mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

Det største volumet av samhandling skjer naturlig mellom allmennlegetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 

Figur 8. Oversikt over brukere av allmennlegetjenester og spesialisthelsetjenester 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet (2013) 

Tallet på kontakter per år i allmennlegetjenesten (over en periode) er høyere enn antall innbyggere (ved ett tidspunkt) for aldersgruppen 

over 67 år fordi førstnevnte også inkluderer personer som går inn og ut av aldersgruppen i løpet av en periode. Tilsvarende forhold gjelder 

også for øvrige aldersgrupper. 

I analysen for å avdekke de innbyggergrupper som har størst behov for en god samhandling mellom 

allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten har vi tatt utgangspunkt i data fra Norsk 

pasientregister (NPR). For å få et mest mulig robust datagrunnlag har vi valgt å se på data for 

perioden 1.1.2011 – 31.12.2013. I denne perioden var det totalt 3 181 970 personer (ca. 64 prosent 

av befolkningen) som hadde 19 197 735 kontakter med spesialisthelsetjenesten.  

Overordnet kan brukerne deles inn i forhold til antall kontakter og antall hoveddiagnoserelaterte 

grupper (HDRG) (se Figur 9): 

 Brukere som har hatt 1 kontakt med spesialisthelsetjenesten 

 Brukere som har hatt 2-5 kontakter med spesialisthelsetjenesten for 1 HDRG 

 Brukere som har hatt 2-5 kontakter med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG 

 Brukere som har hatt mer enn 5 kontakter med spesialisthelsetjenesten for 1 HDRG 

 Brukere som har hatt mer enn 5 med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG 
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Figur 9. Oversikt over brukere, kontakter og DRG-poeng i spesialisthelsetjenester i perioden 1.1.2011 – 31.12.2013 

Antall brukere i spesialisthelsetjenesten fordelt 

på antall kontakter og HDRG (1000) 

Antall kontakter fordelt på 

de ulike bruker-gruppene 

(1000) 

Antall DRG-poeng fordelt 

på de ulike bruker-

gruppene (1000) 

   

Kilde: Norsk pasientregister, Helsedirektoratet (2013) 

852 000 innbyggere (17 prosent av befolkningen) har hatt mer enn 5 kontakter med 

spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG. Antall kontakter for denne gruppen var 13 174 598 (69 

prosent av alle kontakter i perioden). Ytterligere 762 448 innbyggere (15 prosent av befolkningen) 

hadde i perioden mellom 2- 5 kontakter med spesialisthelsetjenester for mer enn 1 HDRG. Antall 

kontakter for denne gruppen var 2 553 835 (13 prosent av alle kontakter). Dette betyr at ca. 32 

prosent av befolkningen stod for 82 prosent av alle kontakter i spesialisthelsetjenesten i perioden 

1.1.2011 – 31.12.2013.  

Videre i dette avsnittet vil vi gjennomføre en analyse av disse to gruppene for å identifisere følgende 

grupper: 

a. Barn med behov for oppfølging. Dette er innbyggere i alderen 1-17 år som har mange 
kontakter med spesialisthelsetjenesten og har behov for oppfølging av allmennlegetjenesten. 

b. Kronikere. Dette er innbyggere i alderen 18 – 79 år som har mange kontakter med 
spesialisthelsetjenesten og har behov for oppfølging av allmennlegetjenesten. Er registrert 
med mer enn 1 HDRG og mer enn 1 kontakt med spesialisthelsetjenesten. 

c. Rus- og psykiatripasienter. Dette er innbyggere i alderen 18 – 79 år som har mange 
kontakter med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG, der 1 HDRG er knyttet til rus og 
psykiatri. 

d. Eldre med hjemmetjenester. Dette er innbyggere i alderen 67 år og over som, i tillegg til å 
motta behandling i spesialisthelsetjenester, mottar hjemmebaserte omsorgstjenester. 

Vi vil med utgangspunkt i NPR-data gjøre en vurdering av hvor mange personer dette dreier seg om 

og gjøre et anslag på hvor mange fastlegekonsultasjoner disse gruppene har. Det må presiseres at 

dette er et anslag ettersom vi ikke har hatt tilgang til koblede data som gjør det mulig å identifisere 

unike innbyggere på tvers av tjenestegrupper. 

a. Barn med behov for oppfølging 
For å vurdere omfanget av samhandling mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

barn med behov for oppfølgning har vi tatt utgangspunkt i de brukerne i aldersgruppen som i 

perioden 2011 – 2013 har hatt mer enn 5 kontakter med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 

HDRG. 
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Figur 10 viser estimert samhandlingsvolum for barn som har behov for oppfølgning av både 

allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For å regne ut antall kontakter med 

fastlegetjenesten er det tatt en forutsetning at denne gruppen har samme besøksfrekvens hos 

fastlegen som for de som har 6 kontakter eller mer per år.  

Figur 10. Estimert samhandlingsvolum for barn som har behov for oppfølgning av både allmennlegetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 

 

Kilde: Estimert av utredningen for Én innbygger – én journal med utgangspunkt i tallgrunnlag fra Helsedirektoratet 

I perioden 2011-2013 hadde 158 886 barn (3,2 prosent av befolkningen) mer enn fem kontakter med 

spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG. Av disse hadde 25 854 kun polikliniske konsultasjoner. 

Denne innbyggergruppen stod i perioden 2011 – 2013 for 4,4 prosent av alle DRG-poeng som var 

rapportert til NPR. Det er estimert at gruppen hadde ca. 1 140 750 fastlegekontakter i 2013 (7,3 

prosent av totalt antall fastlegebesøk). 

b. Kronikere 
For å vurdere omfanget av samhandling mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

kronikere har vi tatt utgangspunkt i de brukerne i aldersgruppen som i perioden 2011 – 2013 har hatt 

mer enn 2 kontakter med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG. For ikke å regne dobbelt er 

det gjort et anslag på hvor mange kontakter innbyggere som mottar tjenester fra kommunal 

omsorgstjeneste (med sykepleie og på institusjon) står for.  

Det kan utfra HDRG ikke utledes entydig om pasienten har en kronisk sykdom. Derfor må anslagene i 

beregningen kun ses på som indikativ. Formålet med å gjøre dette anslaget er å gi et samlet anslag på 

totalvolumet for samhandling mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og for å 

diskutere hvilke samhandlingsutfordringer som eksisterer i dette grensesnittet for denne gruppen. Vi 

har valgt å ikke ta med HDRG som indikerer at behandlingen har vært knyttet til kreft, forbrenninger, 

infeksiøse og parasittære sykdommer, multitraume, infeksjoner, sykdom i kjønnsorganer, 

sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat, sykdommer i bryst, blod, 

fordøyelsesorganer, lever eller galleveier, eller sykdommer under svangerskap, fødsel eller barsel, 

siden disse diagnosene ikke identifiserer kronikere. 

Figur 11 viser estimert samhandlingsvolum for kronikere. For å regne ut antall kontakter med 

fastlegetjenesten er det tatt en forutsetning at innbyggere med 2-5 kontakter med 

spesialisthelsetjenesten og mer enn 1 HDRG har samme besøksfrekvens med fastlegen som for de 

som har 2-5 kontakter eller mer per år. De som har mer enn 5 kontakter med spesialisthelsetjenesten 

har samme besøksfrekvens hos fastlegen sin som de som har mer enn 6 kontakter eller mer per år. 
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Figur 11. Estimert samhandlingsvolum for kronikere (innbyggere 18 år og over) som er registrert med mer enn 1 HDRG 
og mer enn 2 kontakter med spesialisthelsetjenesten) 

 

Kilde: Estimert av utredningen for Én innbygger – én journal med utgangspunkt i tallgrunnlag fra Helsedirektoratet 

I perioden 2011-2013 hadde ca. 705 800 personer (14,2 prosent av befolkningen) mer enn 2 

kontakter med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG. Av disse hadde 246 800 kun polikliniske 

konsultasjoner. Denne innbyggergruppen stod i perioden 2011 – 2013 for 40,8 prosent av alle DRG-

poeng som var rapportert til NPR. Det er estimert at gruppen hadde ca. 5 445 900 fastlegekontakter i 

2013 (34,7 prosent av totalt antall fastlegebesøk). 

c. Rus- og psykiatripasienter 
For å vurdere omfanget av samhandling mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

rus- og psykiatripasienter har vi tatt utgangspunkt i innbyggere i alderen 18 – 79 år som har mange 

kontakter med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG, der 1 HDRG er knyttet til rus og 

psykiatri. 

Figur 12 viser estimert samhandlingsvolum for denne gruppen. Vi har gjort en antakelse at de som er 

registrert med en HDRG for rus og psykiatri ikke er medregnet i andre grupper. For å regne ut antall 

kontakter med fastlegetjenesten er det tatt en forutsetning at innbyggere med 2-5 kontakter med 

spesialisthelsetjenesten og mer enn 1 HDRG har samme besøksfrekvens med fastlegen som for de 

som har 2-5 kontakter eller mer per år. De som har mer enn 5 kontakter med spesialisthelsetjenesten 

har samme besøksfrekvens hos fastlegen sin som de som har mer enn 6 kontakter eller mer per år. 

Figur 12. Estimert samhandlingsvolum for pasienter i alderen 18-79 år med behandling knyttet til rus/psykiatri og som 
er registrert med mer enn 1 HDRG og mer enn 2 kontakter med spesialisthelsetjenesten) 

 

Kilde: Estimert av utredningen for Én innbygger – én journal med utgangspunkt i tallgrunnlag fra Helsedirektoratet  

I perioden 2011-2013 hadde ca. 43 500 personer (0,9 prosent av befolkningen) mer enn 2 kontakter 

med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG, der minst 1 HDRG er knyttet til rus og psykiatri. Av 

disse hadde 7 500 personer kun polikliniske konsultasjoner. Denne innbyggergruppen stod i perioden 

2011 – 2013 for 0,4 prosent av alle DRG-poeng som var rapportert til NPR. Det er estimert at gruppen 

hadde ca. 414 800 fastlegekontakter i 2013 (2,6 prosent av totalt antall fastlegebesøk). 
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d. Eldre med hjemmetjenester 
For å vurdere omfanget av samhandling mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

eldre med hjemmetjenester har vi tatt utgangspunkt i innbyggere i alderen 67 år og over. Under 

«Samhandling mellom aktørene i kommunal helse- og omsorgstjenesten» (kapittel 3.1) ble det gjort 

en analyse av hvor mange brukere som mottar hjemmebaserte helse- omsorgstjenester og 

samhandlingsvolum mellom allmennlegetjenesten og kommunal omsorgstjeneste. Her gjør vi et 

anslag på hvor stor andel av disse også mottar behandling i spesialisthelsetjeneste, slik at vi kan 

identifisere samhandlingsvolum for denne gruppen. Vi har tatt den grove forutsetningen at alle disse 

brukerne i perioden 2011 – 2013 har hatt mer enn 1 kontakt med spesialisthelsetjenesten for mer 

enn HDRG. Dette er ikke nødvendigvis riktig, men uten koblede datasett vil det ikke være mulig å 

verifisere denne forutsetningen. 

Figur 13. Estimert samhandlingsvolum for pasienter i alderen 67 år og over som mottar hjemmebaserte 
omsorgstjenester (sykepleie) og som er registrert med mer enn 1 HDRG og mer enn 2 kontakter med 
spesialisthelsetjenesten) 

 

Kilde: Estimert av utredningen for Én innbygger – én journal med utgangspunkt i tallgrunnlag fra Helsedirektoratet  

I perioden 2011-2013 hadde ca. 84 600 personer i alderen 67 år og over (1,7 prosent av 

befolkningen) med mer enn 2 kontakter med spesialisthelsetjenesten for mer enn 1 HDRG. Av disse 

hadde 14 800 personer kun polikliniske konsultasjoner. Denne innbyggergruppen stod i perioden 

2011 – 2013 for 9,9 prosent av alle DRG-poeng som var rapportert til NPR. Det er estimert at gruppen 

hadde ca. 909 000 fastlegekontakter i 2013 (5,8 prosent av totalt antall fastlegebesøk). 
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6.3 C: Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal omsorgstjeneste 

Figur 14 viser en oversikt over 

gjennomsnittlig kontakter for pasienter som 

over en treårsperiode har hatt mer enn 5 

kontakter med spesialisthelsetjenesten der 

det er registrert mer enn 1 HDRG. I forhold 

til antall pasienter i denne gruppen har hver 

pasient hatt mellom 12 og 18 kontakter i 

gjennomsnitt. En analyse av antall kontakter 

i forhold til hele befolkningen viser at 

innbyggere fra og med 67 år har en høyere 

kontaktfrekvens med 

spesialisthelsetjenesten enn øvrige 

aldersgrupper. 

I dette avsnittet vil vi gjennomføre en 

analyse for å identifisere følgende grupper: 

a. Eldre med hjemmetjenester. I forrige avsnitt ble det gjort en analyse av samhandlingsvolum 
mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten for brukere som mottar 
hjemmebaserte omsorgstjenester.  

b. Eldre med omsorg på institusjon. Ettersom vi ikke har hatt tilgang til koblede data vil dette 
være et anslag på volumet av antall personer som mottar tjenester i omsorgsinstitusjoner og 
spesialisthelsetjenesten. 

a. Eldre med hjemmetjenester 
Analysene for eldre med hjemmetjenester gir en indikasjon over samhandlingsvolumet for de 

innbyggerne som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester over lengre tid. Vi har ikke 

identifisert samhandlingsvolumet for de pasientene som etter opphold i spesialisthelsetjenesten har 

behov for korttidsopphold på institusjon etter større inngrep. Samhandlingsutfordringene for denne 

gruppen er tilsvarende den som for innbyggere med langvarige tjenester. Den største forskjellen er at 

det ikke nødvendigvis er etablert en samhandlingsrelasjon, hvilket medfører en ekstra risiko. 

Figur 15. Estimert samhandlingsvolum mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal omsorgstjeneste for eldre (67 år 
og over) med hjemmesykepleietjenester 

 

Kilde: Estimert av utredningen for Én innbygger – én journal  

 
  

Figur 14. Gjennomsnittlig kontakter for pasienter med mer enn 
5 kontakter og mer enn 1 HDRG 
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b. Eldre med omsorg på institusjon 
Den siste gruppen som er avhengig av samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal 

omsorgstjeneste er eldre (i alder 67 år og over) som mottar helse- og omsorgstjenester på 

institusjon. Vi har tatt den grove forutsetningen at alle disse brukerne i perioden 2011 – 2013 har 

hatt mer enn 1 kontakt med spesialisthelsetjenesten for mer enn en HDRG. Uten koblede datasett vil 

det ikke være mulig å verifisere denne forutsetningen. 

Figur 16. Estimert samhandlingsvolum mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal omsorgstjeneste for eldre (67 år 
og over) som mottar omsorgstjenester på institusjon 

 

Kilde: Estimert av utredningen for Én innbygger – én journal  

I perioden 2011-2013 mottok ca. 38 300 personer i alder 67 år og over helse- og omsorgstjenester på 

institusjon (0,8 prosent av befolkningen). Av disse hadde 2 900 personer kun polikliniske 

konsultasjoner. Denne innbyggergruppen stod i perioden 2011 – 2013 for 3,5 prosent av alle DRG-

poeng som var rapportert til NPR.  
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