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Sammendrag 
Som del av utredningen er det gjort en analyse av erfaringer med e-helse i 13 land. Det er også sett 
på erfaring fra regioner og helsesystem der omfang og størrelse på tjenesteproduksjon er 
sammenlignbart med Norge som nasjon. Arbeidet her presenteres i to deler: 1. strategiutvikling, og 
2. erfaringer med gjennomføring av e-helsestrategier med tilhørende virkemiddelbruk. 

Den internasjonale strategiutviklingen på e-helseområdet 

Gjennomgangen av strategidokumenter fra de 13 ladene i studien viser en fasedelt utvikling over de 
tre siste tiårene. 

1990-2000 preges av digitalisering. Papirjournaler byttes ut med EPJ systemer. IKT-prosjektene i 
denne fasen er i liten grad sentralstyrt eller koordinert. Virksomhetene har ansvar for helsedata, IKT-
systemer og elektronisk samhandling. Som et resultat sementeres de virksomhetssentriske 
informasjonshåndteringsprosessene som var etablert gjennom papirbaserte 
dokumentasjonspraksiser.  

2000-2010 samhandling kommer for fullt på den helsepolitiske agenda og fokus skifter fra utbredelse 
av EPJ systemer i virksomhetene til nasjonale prosjekter som skal muliggjøre mer utstrakt 
informasjonsdeling og elektronisk samhandling. Nasjonale strategier og styringsstrukturer etableres. 
Valg av konsept preges av spørsmål knyttet til sentralisert vs. desentralisert IKT arkitektur. 
Majoriteten av konseptene søker å kombinere lokal autonomi i valg av IKT systemer med 
samhandlingsløsninger som muliggjør informasjonsutveksling mellom IKT systemer og utvikling av 
fellesløsninger på topp, f.eks. med løsninger som eResept og kjernejournal.  

2010 – dd det skjer en forskyvning i teknologiforståelsen. IKT er ikke lengre bare understøttende, et 
middel for å forbedre eksisterende praksis. IKT forstås også som muliggjørende, et virkemiddel for å 
realisere nye måter å utøve helse og omsorg. I fokus står potensialet til å forvalte informasjon ved 
bruk av IKT systemer på en helhetlig måte – ved å integrere ulike informasjonskilder og bruke felles 
informasjon til kvalitetsforbedring og styring. Det innebærer et skifte fra fokus på systemintegrasjon 
og datautveksling over på datakvalitet og behovet for en felles forståelse av informasjonens 
betydning – semantisk interoperabilitet.  

Erfaringer med gjennomføring av e-helse strategier  

Tre ulike gjennomføringsstrategier figurerer, med ulike krav til omfang, deltakelse og tidsfrister. 

1. Nasjonale prosjekt der det opereres med tydelig definert omfang og tidfestet plan for 
innføring. Kjennetegnes av sterk sentral styring og et sentralt utviklingsprosjekt eller 
anskaffelse av standardiserte IKT systemer som skal erstatte eksisterende systemer.  

2. Markedsorienterte tilnærminger der nasjonale myndigheter ikke initierer IKT prosjekter, men 
fokuserer på arbeid med standarder. Bruk av incentiver for å fremme utbredelse av systemer 
og standarder. Lokale aktører velger om, og når de skal ta i bruk IKT. 

3. Tilnærminger som kombinerer kontinuerlige forvaltningsoppgaver med gjennomføring av 
enkeltstående prosjekter med tydelig krav til omfang, deltakelse og tidsfrister. Kjennetegnes 
av et sterkt behov for koordinasjon og samstyring. 
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Av de studerte landene er det kun England og Danmark som velger en nasjonal 
gjennomføringsstrategi i kategori 1,1 en strategi begge senere går bort fra og hvor de i stedet 
plasserer seg i kategori 3. Med eksplisitt henvisning til liberal politisk styresett plasserer USA og 
Nederland seg i kategori 2. Majoriteten av landene plasserer seg i kategori 3. Her forstås e-helse som 
mange, ideelt sett koordinerte, pågående prosjekter og prosesser blant mer eller mindre autonome 
aktører som deler en forståelse av utfordringer og et langsiktig målbilde - en nasjonal arkitektur. 
Dermed er det ikke relevant å vurdere hvordan landene gjennomfører ett IKT prosjekt, men hvilke 
erfaringer de gjør seg med ulike virkemidler i den kontinuerlige utviklingen av nasjonal målbilde og 
arkitektur.  

Erfaringer med virkemiddelbruk i gjennomføringen av nasjonale e-helse tiltak 

Styringsmodell  

Det er en sterk sammenheng mellom valg av konsept, gjennomføringsstrategi og styringsmodell. 
Konsept basert på sentral kontroll med IKT systemer anlegger en sentralisert styringsmodell. 
Erfaringene tilsier at sterk sentral styring ikke egner seg for land med mange innbyggere og en 
heterogen organisering av helsesystemet, mens det kan være en suksessfaktor i mindre 
demografiske enheter med en etablert sentralisert styringsmodell og enhetlig organisering av sitt 
helsesystem. En sentralisert styringsmodell forutsetter sterk involvering av sluttbrukere. Det gjelder 
brukermedvirkning som middel, men også som prosess med egenverdi. Reell deltakelse skaper tillit 
og engasjement blant de som skal ta løsninger i bruk. Interessebasert deltakelse bidrar til å unngå 
teknologideterminisme og styrke tiltakets faglige og politiske relevans. 

I land med en markedsorientert styringsmodell, minimerer staten sin rolle til ansvar for nasjonale 
standarder for interoperabilitet, personvernlovgivning, etablering av arenaer for forhandlinger og 
samhandling mellom ulike interessegrupper og eventuelt med bruk av incentiver. Utbredelse av EPJ 
løsninger varierer, noen virksomheter har verdensledende IKT implementasjoner, andre bruker 
fortsatt papirjournaler. Mangelen på sentral styring og koordinering gir stort rom for lokal 
innovasjon, men det knytter seg stor usikkerhet til om, når, og til hvilken pris landene vil etablere 
nasjonale samhandlingsløsninger som sikrer informasjonsflyt og samarbeid på tvers av lokale 
installasjoner.  

I land som kombinerer en sterk statlig rolle i utviklingen av nasjonale standarder, infrastruktur og 
tjenester med lokal autonomi i valg av IKT system krever utvikling av nasjonale e-helse løsninger 
medvirkning fra et stort utvalg grupper som alle må samarbeide for å frembringe ønsket resultat. Det 
er ikke friksjonsfritt. Spenningsforhold mellom sentralt og desentralt nivå må håndteres innenfor en 
styringsmodell. Trenden er at det etableres ulike modeller for samarbeid, samordning og samstyring 
med bred strategisk representasjon. Slike konsepter bygger på en erkjennelse av at 
interessentgruppene har ulike utgangspunkt, mål og ressurser samtididig som de har en felles 
forståelse av nødvendigheten for å enes om felles e-helse funksjoner, standarder og strategi. En 
modell for samstyring er et operativt rammeverk for samarbeid der partenes ulikheter anerkjennes, 
respekteres og kombineres. Samstyring resulterer gjerne i felles strategier, prosjekter og eierskap til 

                                                           
 

 

1 Det er flere regionale eksempler på en slik gjennomføringsstrategi, eller eksempler fra helhetlige vertikale helsesystem 
(ikke primært geografisk begrenset). I noen av tilfellene kan disse eksemplene i størrelse og omfang til en viss grad 
sammenlignbar med et tilsvarende nasjonalt prosjekt for Norge. Utredningens vedlegg «Internasjonale erfaringer» beskriver 
fire slike prosjekter i detalj; Shanghai, Kaiser Permanente - HealthConnect, Veteran Health Administration - VistA, og 
Andalucia - Díraya. 
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organisasjoner, og viser seg å ha en sterk integrativ kraft i et heterogent aktørfelt. Samstyring kan 
også være en viktig arena for konstruktiv kritikk og korreksjoner som muliggjør justeringer og 
kansellering av tiltak på et tidlig tidspunkt. Slik strategisk fleksibilitet er viktig både i lys av en 
dynamisk politisk kontekst og i en situasjon med distribuert kontroll med IKT-utviklingen. Samtidig 
rommer denne styringsmodellen også usikkerhet knyttet til hvorvidt partene vil etterleve felles 
beslutninger på frivillig basis, eventuelt hvilke virkemidler som bør benyttes og hvordan for å sikre at 
omforente målbilder realiseres. 

Finansieringsmodeller  

Mange land arbeider med å etablere finansieringsmodeller som er bærekraftige over tid, og som 
håndterer utgifter til utvikling, drift og forvaltning så vel som oppdateringer og nyutvikling. Mer 
raffinerte modeller for samfinansiering er under utvikling. En utfordring i mange land har vært at 
prosjekter som estimerer kollektiv nytte i for stor grad baserer seg på at individuelle organisasjoner 
skal finansiere ressurskrevende løsninger i deres operative domene for å muliggjøre bredere 
økonomiske effektivitet og samfunnsgevinster i andre organisasjoner og samfunnet som helhet, uten 
kompenserende mekanismer. Det etterspørres verdiforslag som kan vise en felles grunn for alle 
aktører som skal samhandle, og håndtere utfordringer med skjevfordeling av kost-nytte. Det rettes 
også krav til effektive belønnings- og refusjonssystemer som gir logiske incentiver slik at aktørene 
faktisk vil optimalisere tjenestene. Generelt, er det en økende interesse for sosioøkonomiske 
analyser, kombinert med bærekraftsanalyser for hvordan dekke investeringer fra offentlig budsjett.  

Lovgivning 

Prosesser knyttet til politisk forankring og lovgivning er viktig fordi de bidrar til å gi nasjonale e-
helseprosjekter et tydelig politisk rammeverk. Internasjonalt har legale debatter knyttet til e-helse 
særlig omhandlet behovet for å regulere tilgang til informasjon og ulike modeller for å sikre informert 
samtykke. Det har vist seg vanskelig å rekruttere brukere til e-helsesystemer på frivillig basis. Derfor 
har såkalte opt-out-løsninger vært brukt, dvs. modeller for samtykke som krever innbyggere selv 
aktivt må reservere seg, men ikke uten konflikt. Erfaringene tilsier at det er viktig å gjøre spørsmål 
knyttet til informasjonssikkerhet og personvern til en del av et utviklingsprosjekt, og ikke trekke 
skarpe skiller mellom tekniske og politiske spørsmål. Bred offentlig debatt, der en evner å balansere 
personvern og pasientsikkerhet og klargjøre rasjonale for offentlige investeringer og juridiske 
reformer på en måte som gir e-helse tiltak en tydelig sektoridentitet er viktig når en skal mobilisere 
politisk og faglig støtte for e-helse.  

Pedagogiske virkemidler  

Utover de tradisjonell harde virkemidlene, introduserer flere land pedagogiske virkemidler for å sikre 
at nasjonale e-helse løsninger innføres og tas i bruk. Herunder kompetanserammeverk, 
implementeringsstøtte, erfaringsnettverk, program for endringsledelse, samt retningslinjer og 
veiledere. Utgangspunktet er en erkjennelse av det ikke alltid er manglende prioritering eller 
økonomiske rammer som hindrer utbredelsen av e-helseløsninger, men mangel på kompetanse 
lokalt i gjennomføring av komplekse e-helse prosjekter.  

Erfaringer med bruk av nasjonale systemer for informasjonsdeling 

Konsepter basert på samhandlingsløsninger og arbeidet med systemintegrasjon beskrives som 
ekstremt komplisert og tidkrevende å håndtere. Stor avhengighet mellom systemer gjør også at det 
er risikabelt å oppdatere eksisterende, eller introdusere nye løsninger. Samtidig er erfaringen at 
systemintegrasjonen har medført mindre bruk av felles informasjon enn forventet. Det forklares ved 
at informasjonen i stor grad består av ustrukturerte data. Tre strategier tas i bruk for å møte 
utfordringen. Den første går ut på å utvikle søkefunksjonalitet som gjør det mulig å finne relevant 
informasjon i ustrukturert tekst på en effektiv måte. Den andre bygger på semantisk interoperabilitet 
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og en strukturert informasjonsmodell som muliggjør automatisk prosessering av informasjon. 
Anskaffelse av såkalte suite-systemer representerer en tredje strategi, der ett integrert produkt 
reduserer behovet for standarder, og dermed senker integrasjonskostnader. 

Avsluttende kommentarer  

Der IKT løsningene fremviser en reell og konkret nytte ved å bidra til å realisere aktuell helsepolitikk 
går implementering raskere, systemer tas i bruk og e-helse som helhet oppleves som nyttig. Det 
tilsier at det er viktig å forstå den helsepolitiske konteksten for e-helse: Hva er de førende politiske 
målsettingene; Hvilke organisasjonsformer skal realiseres; Hvordan kan IKT bidra til modernisering av 
helsesystemet. Politiske oppmerksomhet går begge veier. I kjølvannet av de siste tiårenes offentlige 
investeringer i nasjonale e-helsesystemer har den politiske oppmerksomheten rundt e-helse økt. Det 
handler bl.a. om krav om kost-nytte analyse, porteføljestyring, bruk av internasjonalt anerkjent 
prosjektmetodikk, og indikatorer som synliggjør resultater målt opp mot helsepolitiske mål.  
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1 Innledning 
Nasjonale e-helseprogrammer har sitt opphav i bredere politiske visjoner om å skape et bedre og 
mer bærekraftig helsesystem, understøttet av nasjonale infrastrukturer for å øke kvalitet og 
pasientsikkerhet, tilgang til tjenester og informasjonsdeling på tvers av organisatoriske grenser.  

Mens utviklingen på 90-tallet var preget av små-skala, lokale implementasjoner i et begrenset sett av 
virksomheter, ser vi fra 2000-tallet og utover en økende driv for å levere langt mer substansielle, 
nasjonal-skala implementeringer av EPJ-løsninger.  

Som del av utredningen er det gjort en analyse av erfaringer med e-helse i 13 land. Dette 
dokumentet beskriver sentrale funn fra studien. Kapittel 2 gir en kort gjennomgang av politisk 
rasjonale for bruk av e-helse. Dernest beskrives tre faser i strategiutviklingen internasjonalt, hvor 
landenes valg av konsept står sentralt. I kapittel 3 oppsummeres erfaringer med gjennomføring av e-
helse strategier og respektive konseptvalg, samt faktorer som forklarer landenes relative suksess. 
Eksemplene som er valgt er hentet fra nasjonale programmer, eller fra regioner og helsesystem der 
omfang og størrelse på tjenesteproduksjon er sammenlignbart med norske forhold. 
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2 E-helsestrategier i andre land  

2.1 Det politiske rasjonale for e-helse  
Tross stor variasjon i organisering av helsesystemer har landene mange likheter både i forhold til 
helsepolitiske målsettinger og ambisjoner for e-helse. Mens effektivisering og kostnadsbesparelser 
rundt årtusenskiftet var et vanlig argument for innføring av e-helse, fokuseres det i dag på krav om 
økt kvalitet og pasientsikkerhet, bedre utnyttelse av kapasitet og bedre samhandling, med pasienten 
i sentrum.  

IKT løftes også i flere land som et ledd i en større prosess med modernisering av offentlig sektor. E-
helse skal bidra til å gjøre helse- og omsorgssektoren til en attraktiv arbeidsplass, og imøtekomme 
innbyggernes forventninger om bedre service og tilgjengelighet.  

2.2 Tre faser i e-helsestrategiutvikling 
Figur 1. Fasedelt utvikling i landenes e-helse strategier de siste tre tiårene 

 

 

Gjennomgangen av internasjonale erfaringer viser en fasedelt utvikling i landenes e-helsestrategier, 
som vist i Figur 1.  

2.2.1 1990-2000: Digitalisering – strøm på papiret 
Denne tidlige fasen preges av digitalisering. Papirjournaler byttes ut med EPJ-systemer. De Nordiske 
landene, sammen med Skottland og New Zealand er såkalte «early adopters». Teknologi-
entusiastiske allmennleger begynner å installere EPJ systemer allerede på 80-tallet, etterfulgt av 
sykehusene på 90-tallet. Kommunene når nasjonal utbredelse av EPJ systemer først rundt 2000-
tallet. I flere av landene vises det til at primærhelsetjenesten, og da særlig pleie- og omsorgsområdet 
fortsatt i dag henger etter i utvikling, implementering og bruk av digitale løsninger. Generelt er EPJ-
utbredelsen i denne fasen i liten grad sentralstyrt eller koordinert. Som et resultat utvikler det seg 
informasjonssiloer der virksomhetene tar ansvar for helsedata, IKT-systemer og elektronisk 
samhandling med andre virksomheter.  

Rundt 2000 setter også Estland og Andalucia i gang med utrulling av EPJ-løsninger, mens Nederland, 
England, Spania, USA, Canada og Kina fortsatt i dag ikke har nådd full utbredelse i alle sektorer. 

2.2.2 2000-2010: Informasjonsdeling og elektronisk samhandling  
Med EPJ-løsninger installert i virksomhetene skifter fokuset over på potensialet som ligger i å 
utveksle informasjon mellom virksomhetene, og bevisstheten rundt brudd i samhandlingskjeden 
øker.  Mange land tar i denne perioden et nasjonalt grep om den hittil sporadiske e-helseutviklingen. 
Nasjonale e-helsestrategier utarbeides og det etableres nasjonale styringsstrukturer, ofte med stor 
grad av delegert strategisk og operativ myndighet til et direktorat eller kompetansesenter. Flere land 
igangsetter arbeider med å etablere en infrastruktur for elektronisk meldingsutveksling enten i form 
av et dedikert helsenett eller/og VPN-kanaler på offentlig nett, med ulike tilhørende mekanismer for 
informasjonssikkerhet. Et utvalg meldinger, eksempelvis henvisninger og epikriser, digitaliseres og 
utveksles på standardisert format. Særlig Danmark og New Zealand er førende på elektronisk 
meldingsutveksling. Samtidig er dette tiåret da landene setter i gang å utvikle nasjonale e-
helsearkitekturer for å muliggjøre mer utstrakt digital deling av helseinformasjon.  
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Her presenteres kort landenes strategiske valg av konsept for informasjonsdeling, det vil si 
ambisjonsnivå for nasjonal e-helse og prosjektene som igangsettes tidlig 2000-tall for å realisere 
disse. I kapittel 3 gis en gjennomgang av status på disse i dag.  

I Sverige samarbeider län, regioner og kommuner om utvikling av nasjonal arkitektur. Inera 
AB leverer infrastruktur for informasjonsutveksling, tjenesteplattform og en rekke tjenester. 
Kjernejournalen NPÖ skal fremme samhandling, mens løsningene Pascal og NOD skal gi 
oppdatert medisininformasjon. All bruk av felles nasjonal infrastruktur og nasjonale tjenester 
er frivillig.  

I Danmark publiserer Sundhedsstyrelsen Grundstruktur for EPJ (G-EPJ), en 
informasjonsmodell for EPJ-systemer som skulle legge grunnlaget for utvikling av en nasjonal 
EPJ-løsning. Det igangsettes utviklings- og pilotprosjekter.  

Finland lanserer nasjonale standarder for innhold og struktur på EPJ. Nasjonal kodeserver 
skal utvikles og gi tilgang til felles terminologi og kodeverk for å sikre semantisk 
interoperabilitet. Piloter igangsettes med mål om regionale EPJ-løsninger og databaser. 

Med utgangspunkt i den nasjonale IT-infrastrukturen X-road (e-ID og tjenesteplattform) 
etablerer Estland et nasjonalt datalager bestående av 14 standardiserte dokumenter som 
sendes inn fra lokale EPJ-systemer.  

Nederland igangsetter utvikling av AORTA, en indeksbasert infrastruktur for 
meldingsutveksling basert på desentralisert lagring. Myndighetene etablerte 
kompetansesenteret NICTIZ som får ansvaret for å utvikle den tekniske infrastrukturen, 
standarder for EPJ, og et veikart for realiseringen av nasjonal løsning. 

England lanserer National Program for IT (NPfIT) med målsetting om å digitalisere 
journalsystemer og etablere en felles, sentralt definert EPJ-løsning som skal kople sammen 3 
000 allmennlegepraksiser og 300 sykehus. Målet er å etablere fem regionale EPJ-løsninger 
med felles nasjonal database, samt tjenesteplattformen SPINE med tilgang til bl.a. e-resept 
og Kjernejournal.  

Skottland utvikler tidlig kjernejournal, PACS og e-resept basert på et system for 
meldingsutveksling mellom lokale EPJ-systemer. Heller enn ett, stort nasjonalt IKT prosjekt 
velger Skottene et konsept basert på en gradvis og pragmatisk tilnærming som bygger videre 
på det en har og dekker gap der nødvendig for på den måten å utvikle et stadig tettere 
integrert system. Felles informasjon skal tilgjengeliggjøres i en portalløsning.  

Spania har et desentralisert helsesystem der autonome regioner har ansvaret for helse, og 
mulighetsrommet for nasjonal utvikling er svært begrenset. Utvikling av et system for 
meldingsutveksling mellom regionale EPJ-løsninger og en nasjonal node igangsettes. Enkelte 
av regionene lager tett integrerte løsninger, se eksempel fra Andalucia i kapittel 3.2.1. 

USA I tråd med USAs liberale politiske kultur begrenser myndighetene sin rolle på e-
helseområdet til å statuere politiske målsettinger, strategier og tiltak knyttet til personvern 
og informasjonssikkerhet og et føderalt rammeverk for interoperabilitet. Målet er at lokale 
virksomheter etablerer regionale koalisjoner for å kople sammen sine informasjonssystemer 
ved hjelp av HIE-løsninger som gir tilgang til hele/utdrag av EPJ, og at disse på sikt aggregeres 
til en interoperabel nasjonal løsning.  

Canada Infoway er et strategisk investeringsselskap eid av nasjonale og regionale 
myndigheter. Inforway utvikler infrastruktur og standarder for informasjonsutveksling og 
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finansierer regionale prosjekter som er i tråd med disse. Det utvikles et «Blueprint» for 
interoperable EPJ-løsninger. 

I New Zealand konsoliderer regionene på klinisk plattform samtidig som felles pleieplan for 
pleie- og omsorgstjenesten og felles svangerskapsjournal skilles ut som nasjonale prosjekter. 

Australia arbeidet opprinnelig med HealthConnect - et konsept basert på standardisert 
meldingsutveksling med sentralisert lagring og tilgjengeliggjøring. Prosjekt realiseres ikke på 
grunn av mangel på én aktør med ansvar for nasjonal infrastruktur og koordinering. I stedet 
lanseres PCEHR, en frivillig, samtykkebasert løsning der pasienten kontrollerer innhold og 
tilgang. Konseptet baserer seg på webbasert tilgang til informasjon lagret desentralisert.  

Kina Basert på nasjonale standarder piloteres ulike regionale informasjonsnettverk etter et 
3521-prinsipp. Tre integrasjonsnivåer (nasjonalt, regionalt, distrikt) for plattform for 
helseinformasjon. Fem felles tjenester (folkehelse, helsetjeneste, medikamenter, rural EPJ, 
PAS). To datakilder (EMR og EHR). Ett dedikert helsenett.  

Forut for disse prosjektene tar landene et strategisk veivalg mellom sentralisert vs. desentralisert IT-
arkitektur. Argumenter for en desentralisert løsning er blant annet økt gjennomføringsevne, 
manglende dokumentert skaleringsevne for e-helse, sikkerhet og personvern, og muligheten for å 
stimulere regional innovasjon og eksportindustri.  Argumenter for en sentralisert løsning er bl.a. 
mulighet til å bygge tjenester og applikasjoner på topp av felles database, inkludert system for 
informasjonsdeling, monitorering og rapportering for folkehelse, kvalitetsforbedring, koordinering og 
bedre kontroll med datakvaliteten. 

Med unntak av England baserer alle de nasjonale e-helsekonseptene seg på ulike varianter av en HIE-
løsning for å oppnå elektronisk samhandling. For regioner og andre helsesystem med størrelse 
sammenlignbar med Norge finnes det også eksempler på integrerte løsninger. Se kapittel 3.2. 
Ambisjonen for de nasjonale HIE strategiene var å oppnå en god balanse mellom lokal fleksibilitet 
(valg av EPJ-system) og nasjonal informasjonsdeling. På topp av lokale/regionale EPJ-installasjoner 
utvikles typisk nasjonale fellestjenester som e-resept, kjernejournal, e-booking, og innbyggerportaler, 
noen også med tilgang til egen helseinformasjon.  

2.2.3  2010 – i dag: Sosioteknisk integrasjon  
Ambisjonsnivået i landenes e-helse strategier i inneværende periode tilsvarer i stor grad visjonen og 
målsettingene vi finner i St. mld. Nr. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Sosioteknisk 
integrasjon handler om å bruke teknologi til å understøtte politiske mål om økt kvalitet og 
pasientsikkerhet, og om samhandling med pasienten i sentrum. Det handler om rask og enkel tilgang 
til relevant informasjon, strukturerte data som muliggjør gjenbruk for ulike formål, herunder særlig 
prosess- og beslutningsstøtte som grunnlag for en mer kunnskapsbasert praksis. Mange av landene 
står i omfattende organisatoriske endringsprosesser der en forsøker å etablere mer tverrfaglig, 
teambasert tjenesteyting som går på tvers av virksomhetsgrenser. I disse prosessene står tett 
integrasjon mellom organisatorisk og teknologisk utvikling står sentralt.  

Det strategiske fokuset flyttes i denne fasen fra etablering av nasjonale løsninger for innsamling, 
lagring og deling av informasjon og over i spørsmål knyttet til hvordan data kan omsettes til løsninger 
av kvalitativ verdi i den hverdagen virksomheter, enkeltbehandlere, pasienter og myndigheter står i. 
Koplet til dette ser vi også i strategidokumentene en forskyvning i teknologiforståelsen. IKT er ikke 
lengre bare understøttende, altså et middel for å forbedre eksisterende praksis. IKT forstås i større 
grad også som muliggjørende, altså et virkemiddel for å realisere nye måter å utøve helse- og 
omsorgstjenester.   

Med utgangspunkt i de erfaringene landene har gjort seg med gjennomføring av konseptvalg og bruk 
av etablerte løsninger for informasjonsdeling og elektronisk samhandling (beskrives i kapittel 3) tar 
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landene et nytt blikk på IT-arkitektur og styringsmodeller og spør hvordan data kan brukes bedre som 
grunnlag for helsetjenesteinnovasjon.  

I fokus står muligheten til å kunne forvalte informasjon ved bruk av IT-systemer på en helhetlig måte 
– ved å integrere ulike tilgjengelige informasjonskilder og benytte relevant felles informasjon til 
kvalitetsforbedring og styring. Med det følger et skifte i fokus fra systemintegrasjon og 
datautveksling, og over på datakvalitet og behovet for en felles forståelse av informasjonens 
betydning – semantisk interoperabilitet.  

Typisk anerkjennes behovet for felles løft. Alle aktører må delta dersom en skal høste gevinster av 
elektronisk samhandling. De nyeste strategidokumentene (2013-2015) preges derfor ikke av at det 
lanseres store nye nasjonale prosjekter. I stedet prioritereres full utbredelse og konsolidering av IT-
systemer på tvers av helsesystemet. Utvikling av robuste styringsmodeller med tydelig definerte 
roller og gjensidige avhengigheter er også et gjennomgangstema.  

2.3 EPJ-landskap  
De fleste landene har valgt et konsept der en ved hjelp av en HIE-løsning kombinerer fritt valg av EPJ-
system med et sett nasjonale fellesløsninger på topp. Det gjør det interessant å se nærmere på 
situasjonen i EPJ-markedet. Med få unntak er situasjonen gjennomgående lik.   

Allmennleger har som regel valget mellom fem-syv EPJ-systemer, hovedsakelig fra nasjonale 
leverandører. I Finland og Nederland har legeforeningene vært aktive bidragsytere til strukturering 
av journalen, og i utvikling og forvaltning av digitale retningslinjer og beslutningsstøtte integrert i EPJ.  

Sykehusstrukturen er dominert av at flere sykehus (lokalisasjoner) er organisert i en felles 
virksomhet. I Danmark regionsvis med mange sykehus, Nederland med få sykehus per virksomhet. 
Sykehussektoren har som regel hatt valget mellom tre-fem EPJ-systemer. Det er ikke uvanlig at 
sykehusene står i, eller nettopp har ferdigstilt et skifte fra papirbaserte journalsystemer til EPJ. De 
færreste er likevel papirløse. Det er en viss overvekt av nasjonale leverandører, men en trend ser ut 
til å være at store, globale suiteleverandører vinner nye anskaffelser. Vi ser også eksempler på at 
sykehus/regioner i anskaffelse av nye IT-plattformer etterspør funksjonalitet for 
primærhelsetjenesten og forhandler med kommuner og allmennleger om bruk av felles plattform. 

For pleie- og omsorgssektoren er bildet mer uoversiktlig da dette er tjenester som enten ikke er 
definert inn som del av helsesystemet, eller det er tjenester som tilbys av et svært hybrid aktørsett. 
Det er ikke uvanlig med papirbaserte journaler, ei heller fravær av dokumentasjonsplikt. New 
Zealand skiller seg ut med etablering av nasjonalt prosjekt for felles pleieplan. 

Generelt beskrives beslutnings- og bestillingsprosesser rundt EPJ-løsninger som utfordrende. Med et 
vell av organisasjoner med dels motstridende interesser er det vanskelig å nå enighet om behov og 
krav knyttet til anskaffelser og videreutvikling. Særlig mindre kommuner og organisasjoner mangler 
ofte kapasitet og kompetanse til å være en sterk bestiller overfor leverandørene. England og 
Skottland er eksempler på land der en har sentralisert kontraktsforhandlinger med EPJ-leverandører, 
og allmennlege(praksiser) kan velge EPJ-løsningen innenfor en rammekontrakt. 

Det er også en trend at globale industriselskap som eksempelvis Apple og Microsoft beveger seg inn 
på helse-IT-markedet, og da særlig markedet for pasientsentrerte løsninger. Tema knyttet til data fra 
løsninger for selv-monitorering og mobile helseapplikasjoner er også på vei inn i nasjonale 
strategidokumenter, eksempelvis Danmark og USA, og i internasjonale organisasjoner som EU der 
EU-kommisjonen nå har et «Green Paper» på m-helse til behandling. Det stilles spørsmål om hvordan 
bygge et robust marked for mobile applikasjoner, om hvilke data som skal inngå som en del av 
helsepersonellets beslutningsgrunnlag, om kvaliteten på produktene og hvordan utviklingen generelt 
skal reguleres slik at en sikrer en god balanse mellom marked og informasjonssikkerhet og 
personvern.  
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Samtidig som referanser til pasientens egne data og løsninger for pasientens tilgang til elektronisk 
helseinformasjon er blitt vanligere, finner vi få beskrivelser av faktisk bruk og effekter. Det gjelder 
forøvrig for e-helse generelt. Politiske dokumenter og prosjektplaner angir visjoner, målsettinger og 
veikart. Gevinstrealiseringsstudier, prosjektevalueringer og analyse av hemmende og fremmende 
faktorer er mindre vanlig. Det er også vanskelig å finne (vitenskapelig) dokumentasjon på kostnader 
og nytte-effekter av investeringer i e-helse. Årsaken er blant annet høy grad av kompleksitet, mange 
indirekte effekter og ofte mangelfullt datagrunnlag. 

En generell mangel på evaluering av e-helseprosjekter til tross, noen erfaringer er dog dokumentert, 
både av negativ og positiv art. I det følgende skal vi se nærmere på erfaringer med gjennomføring av 
nasjonale e-helseprosjekter. 
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3 Fra konsept til gjennomføring og strategiske justeringer 
underveis  

Gjennomgangen av landenes politiske rasjonale og strategier for e-helse i kapittel 2 viste en 
konsolidert utvikling i ambisjonsnivået for nasjonale e-helse prosjektene gjennom tre faser; 
digitalisering, informasjonsdeling, og sosioteknisk integrasjon. I dette kapittelet skal vi se nærmere på 
landenes erfaring med gjennomføring av strategier og tilhørende konseptvalg for e-helse. Figur 2 gir 
en forenklet fremstilling av status i de ulike landene. Tross tydelige visjoner og målsettinger for e-
helse er det ingen av landene som fullt ut har realisert sine strategier. Implementering av nasjonale 
e-helseløsninger møter mange utfordringer. Årsaken for problemene er typisk mangfoldige, og 
stammer fra et komplekst samspill mellom organisatoriske, sosiale og tekniske faktorer. 

Figur 2. Status på e-helse prosjektene i lys av ambisjonsnivå definert i offentlige strategidokumenter 

 

 

Generelt har tar de store nasjonale e-helseprosjektene opp til 10 år. Utviklingsprosjektet i Andalucia 
tok ni år, implementering av HealthConnect på Kaiser Permanente syv år, mens Estland brukte åtte 
år på å etablere et helseinformasjonsystem, eksklusiv de tre årene som ble brukt på å utvikle X-road. 
Disse prosjektene ble igangsatt på begynnelsen av 2000-tallet. Det gjenstår å se om økt modenhet i 
leverandørmarkedet gjør at løsninger nå i større grad kan anskaffes og implementeres raskere. Nyere 
regionale anskaffelsesprosjekter i eksempelvis Region Hovedstaden og Sjælland i Danmark og 
Helsinki i Finland har gjennomgående en ambisjon om langt raskere innføring. Disse er pågående 
prosjekter hvor erfaringer fra innføring ikke foreligger enda, men det er også andre eksempler på 
regionale prosjekter internasjonalt som viser rask innføring etter anskaffelse av ferdig utviklede 
løsninger som nå er tilgjengelig, eksempelvis det 3-årige innføringsprosjektet av ny IT plattform på 
Cambridge NHS Foundation Trust.  

Det er samtidig viktig å merke seg at gjennomføring av nasjonale strategier og tilhørende konseptvalg 
ikke nødvendigvis kan vurderes ut i fra rammene av et tidsavgrenset prosjekt. Tre ulike 
gjennomføringsstrategier figurerer, med ulike krav til omfang, deltakelse og tidsfrister. 

1. Nasjonale prosjekt der det opereres med tydelig definert omfang og tidfestet plan for 
innføring. Kjennetegnes av sterk sentral styring og et sentralt utviklingsprosjekt eller 
anskaffelse av standardiserte IKT systemer som skal erstatte eksisterende systemer.  
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2. Markedsorienterte tilnærminger der nasjonale myndigheter ikke initierer IKT prosjekter, men 
fokuserer på arbeid med standarder. Bruk av incentiver for å fremme utbredelse av systemer 
og standarder. Lokale aktører velger om, og når de skal ta i bruk IKT.  

3. Tilnærminger som kombinerer kontinuerlige forvaltningsoppgaver med gjennomføring av 
enkeltstående prosjekter med tydelig krav til omfang, deltakelse og tidsfrister. Kjennetegnes 
av et sterkt behov for koordinasjon og samstyring. 

Av de studerte landene er det kun England og Danmark som velger en gjennomføringsstrategi i 
kategori 1, en strategi begge senere går bort fra og hvor de i stedet plasserer seg i kategori 3. Med 
eksplisitt henvisning til liberal politisk styresett plasserer USA og Nederland seg i kategori 2. 
Majoriteten av landene plasserer seg i kategori 3. Her forstås e-helse som mange, ideelt sett 
koordinerte, pågående prosjekter og prosesser blant mer eller mindre autonome aktører som deler 
en forståelse av utfordringer og et langsiktig målbilde - en nasjonal arkitektur. Dermed er det ikke 
relevant å vurdere hvordan landene gjennomfører ett IKT prosjekt, men hvilke erfaringer de gjør seg 
med ulike virkemidler i den kontinuerlige utviklingen av nasjonal målbilde og arkitektur.  

Flere av landene har underveis gjort strategiske skifter i valg av konsept, som igjen påvirker strategi 
for gjennomføring. Dette beskrives i gjennomgangen. Først presenteres funnene, før det gis en 
vurdering av faktorer som kan bidra til å forklare landenes relative suksess med e-helseprosjekter. I 
det følgende vurderes sentrale faktorer som forklarer e-helseprosjektenes relative suksess. 
Eksemplene er ikke ment å være allmenngyldige, men representerer likevel sentrale 
årsaksforklaringer som det er viktig å ta hensyn til i et hvert stort og komplekst e-helseprosjekt.  

I delkapittel 3.1 presenteres valgte nasjonale e-helseprosjekter og strategier. I delkapittel 3.2 
presenteres eksempler fra regioner og andre helsesystem med integrerte løsninger som har omfang 
og størrelse på tjenesteproduksjon sammenlignbart med Norske forhold.  

3.1 Status på utvalgte nasjonale e-helseprosjektene  

3.1.1 Sverige 
Sverige er blant de mest utviklede landene på e-helseområdet. Full utbredelse av EPJ, 
innbyggerportalen 1117.se, nasjonal PACS, infrastruktur for meldingsutveksling og tjenesteplattform 
med tilgang til bl.a. e-resept og kjernejournalen NPÖ. For tiden investeres det mye i regional 
konsolidering av IKT-systemer for å understøtte informasjonsutveksling. Enkelte län har etablert 
felles EPJ-løsning for alle tjenesteytere. Nasjonalt er elektronisk samhandling fortsatt en 
nøkkelutfordring både med hensyn til informasjonsutveksling mellom län og mellom offentlige og 
private tjenesteleverandører innad i et län.  

Siden 2006 er det lansert to felles-offentlige strategier der behovet for en nasjonal tilnærming til 
samarbeid og utvikling av nøkkeltjenester er understreket. Samtidig går det tydelig frem at ansvar og 
beslutningsmyndighet ligger på landstingene, regionene og kommunene. Nasjonale myndigheter skal 
kun ha en rådgivende rolle. Handlingsrommet for nasjonale myndigheter begrenses av det såkalte 
Finansieringsprinsippet som sier at alle tiltak som foreslås nasjonalt, og som det påløper seg ekstra 
kostnader for landsting, regioner og kommuner å gjennomføre, skal staten finansiere. Dette er et 
prinsipp Finansdepartementet overvåker strengt. I praksis vil det si at det igangsettes svært få 
statlige tiltak på e-helseområdet. Nasjonale myndigheters rolle begrenser seg i hovedsak til 
Socialstyrelsens ansvar for semantisk standardisering, og det nyetablerte eHälsomyndigheten har 
ansvar for e-resept og nasjonal medikamentstatistikk.  

Socialstyrelsens ansvar for semantisk standardisering er ikke tydelig, og det mangler sterke koplinger 
mellom styrelsen og utviklere og brukere av IKT-systemer. Som et resultat er det ikke mangelen på 
felles informasjon som er hovedutfordringen, men det at data i all hovedsak er ustrukturert og 
dermed ikke egnet for gjenbruk for ulike aktører til ulike formål. Det er uenighet om den videre 
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utviklingen av den nasjonale arkitekturen. Tre alternative strategier er lansert.  Alternativ en er en 
konsolidering på regionalt nivå ved at Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar over eierskap til 
Inera AB, og kommunene innlemmes på eiersiden for å styrke selskapets legitimitet som nasjonal 
aktør. Alternativ to stammer fra en nylig publisert offentlige utredning som er kritisk til å satse på 
regional konsolidering innenfor rammene av SLK. Det pekes på at medlemmene av SKL står fritt til 
selv å velge å bidra til utvikling og bruk av SKL sitt rammeverk og Inera ABs løsninger. Eksempelvis 
brukes NPÖ kun i begrenset grad. I stedet foreslås sterkere statlig styring av e-helseområdet gjennom 
etablering av en nasjonal nemnd med nasjonal beslutningsmyndighet, og en tydeligere ansvarsdeling 
mellom Socialstyrelsen (semantiske standarder) og eHälsomyndigheten (teknisk infrastruktur og 
tjenester). Det tredje alternativet er det påbegynte samarbeidet mellom de tre største svenske 
regionene om anskaffelse av felles IKT-plattform – R3. Implementeringen har som langsiktig mål å 
skalere til en nasjonal løsning.  

3.1.2 Danmark 
I 2008 kanselleres G-EPJ-prosjektet (Grundstruktur for EPJ) fordi leverandørmarkedet vurderes som 
for umodent til å levere på kravene. Dermed endrer Danmark strategi fra en ny, sentralt spesifisert 
IKT-løsning til en behovsdrevet, iterativ utvikling med utgangspunkt i eksisterende løsninger.  

I 2010 inngås en nasjonal SundhedsIT-avtale mellom staten og regionene og en ny styrings- og 
finansieringsmodell etableres. Avtalens formål var å sikre en klarere og mer forpliktende kurs for e-
helseutviklingen i forhold til politisk avtalte mål og milepæler. Avtalen etablerte en ramme for et 
tettere fellesoffentlig samarbeid om drift og utvikling av tverrsektorielle IKT-løsninger i sektoren. 
Staten fikk ansvar for å etablere legalt rammeverk og standarder for bruk av IKT, realisere prioriterte 
tverrsektorielle prosjekter og bygge en sammenhengende IKT-arkitektur. Regionene får ansvaret for 
investeringer i IKT-løsninger på sykehusene. Det etableres en samarbeidsmodell som definerer 
prosjekter i enkeltstående regioner som regionale fellesprosjekter. Det skal gjøre det enklere å 
kansellere prosjekter på et tidlig stadium, uten at det får negative ringvirkninger nasjonalt. 
Bærekraftige prosjekter skaleres til nasjonale løsninger.  

I 2010 igangsettes et nytt nasjonalt prosjekt. Helsedepartementet lanserer planer for Nationalt 
Patient Index (NPI), et infrastrukturprosjekt som skal muliggjøre søk etter eksisterende data i lokale 
EPJ-systemer. Danmark har fra før etablert eJournalen som gir pasienter og helsepersonell tilgang til 
journaldata fra alle offentlige sykehus.  eJournalen skal nå videreutvikles til National Sundheds 
Journal som skal sammenstille informasjon fra datakildene i NPI i et sammenhengende og intelligent 
brukergrensesnitt. I 2013 får nasjonale myndigheter kritikk fra den danske riksrevisjonen som peker 
på manglende fremdrift og potensielle kostnadsoverskridelser. Også regionene er kritiske, og mener 
utviklingen går for sakte. Et nasjonalt prosjekt bremser en lenge påkrevd modernisering av 
regionenes IKT-løsninger. Regionene etablerer et strategisk samarbeid med et alternativt målbilde 
basert på konsolidering av regionale EPJ-løsninger og fellesregionale prosjekter innenfor rammene av 
en nasjonal infrastruktur og felles tjenester. NPI-prosjektet kanselleres samme år på grunn av 
kostnadsoverskridelser. 

I 2013 innlemmes kommunene i den nasjonale styringsmodellen, på samme prinsipielle grunnlag 
som regionene. Dermed innbefatter avtalen at Regjeringen, Danske Regioner og Kommunernes 
Landsforbund (KL) er enige om en ny organisatorisk struktur hvor den samlede e-helseutviklingen kan 
koordineres og prioriteres på nasjonalt nivå. Den overordnede IKT-utviklingen skal foregå innenfor 
rammene av den nasjonale e-helsestrategien, og styres på grunnlag av politisk fastsatte mål og 
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milepæler avtalt i årlige økonomiavtaler mellom Staten, Danske Regioner og KL.2 Samme år lanserer 
Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforbund en fellesoffentlig strategi for 
e-helse. Strategien reflekterer den nasjonale styrings- og finansieringsmodellen for e-helse som ble 
etablert gjennom sundhedsIT-avtalen. Bakgrunnen er en erkjennelse av at det å høste gevinster av 
digitalisering og elektronisk samhandling forutsetter at alle aktørene er med. Heller enn å igangsette 
nye store utviklingsprosjekter fokuseres det på å få til et felles løft. Strategien har som mål å etablere 
en felles nasjonal infrastruktur som integrerer ulike prosesser på tvers av helsesektoren. Strategiske 
mål og relaterte milepæler skal danne grunnlag for en felles forståelse av tidsfrister, standarder, 
funksjonalitet og tjenestemål, og felles anskaffelser i sektoren.  

Heller ikke det regionale strategisamarbeidet er uten dynamikk. Region Hovedstaden og Sjælland 
bryter i 2012 ut av avtalen om felles-regional utvikling og går til kommersiell anskaffelse av ny IKT-
plattform.  I tråd med prinsippene i sundhedsIT-avtalen, der regionene er autonome i valg av IKT-
systemer er ikke nasjonale myndigheter med i styringsstrukturen for anskaffelse og implementering 
av Sundhedsplatformen i Hovedstadsregionen og Region Sjælland. Dette til tross for at systemet vil 
omfatte over halvparten av landets befolkning. Regionene opererer programmet autonomt, men 
implementeringen må forholde seg til referansearkitektur og standarder definert av nasjonale 
myndigheter. Denne frikoplingen mellom regionale og nasjonale investeringer i IKT-systemer er ikke 
nødvendigvis friksjonsfri. Implementering av Sundhedsplatformen beskrives som så krevende at 
programledelsen har måtte kommunisere til nasjonale myndigheter at regionens sykehus ikke vil 
være i stand til å ta del i nye nasjonale IKT-prosjekter i innføringsperioden. En utfordring er å sikre at 
regionale og lokale aktører gjør sine investeringer i tråd med nasjonale målsettinger, særlig i de 
tilfeller der ambisjonene er høye og store IKT-prosjekter iverksettes nasjonalt så vel som regionalt. 

3.1.3 Finland 
E-helsearbeidet i Finland og utviklingen av den nasjonale KanTa arkitekturen for sentral lagring og 
deling av helseinformasjon kjennetegnes særlig av at lov og teknologi har gått hånd i hånd. Arbeidet 
med innholdsstandarder for EPJ begynte på 1990-tallet og i 2000 ble regionene pålagt ved lov å 
etablere regionale informasjonssystemer med integrasjon mellom lokale «legacy»-systemer. 
Helsedepartementet delegerte ansvaret for å utvikle standarder til kompetansesenter THL. THL er 
ansvarlig for den nasjonale kodeserveren som gir systemleverandører og virksomheter tilgang til 
tekniske, syntaktiske og semantiske standarder for informasjonsutveksling.  

I 2002 vedtar parlamentet etablering av den nasjonale e-helse arkitekturen, KanTa, innen utgangen 
av 2007. Det etableres en arbeidsgruppe som leverer en definisjon av nasjonal EPJ og 
implementeringsstrategi, og det igangsettes finansiering av en rekke regionale piloter. Første versjon 
av felles innhold og struktur for EPJ systemer inneholder klinisk konsensus om kjernedata, nasjonal 
kodeserver, åpne standarder for interoperabilitet og retningslinjer for informasjonssikkerhet, 
beskrivelse av basiselementer i arkitekturen som trengs for å konstruere et 
informasjonsutvekslingssystem.  

                                                           
 

 

2 Økonomiforhandlingene er en nøkkelarena for planleggingsaktivitet og blir i økende grad brukt av staten som et middel for 
å oppnå enighet om utviklingen av helsesektoren og de overordnede økonomiske rammene. Økonomiforhandlingene regnes 
som en effektiv makroøkonomisk modell som har bidratt til å motvirke budsjettoverskridelser. I en sektor preget av en rekke 
behov får regionene en fastlagt ramme å løse oppgavene innenfor, og dermed fremtvinges prioriteringer. Fremfor å gi en 
økonomisk ramme for regional utvikling for fri allokering forhandles det om øremerkede blokktilskudd. Formålet er å bruke 
offentlige investeringer som en innovasjonsmotor der stat, region og kommune gjennom fellesoffentlige investeringer setter 
de langsiktige perspektivene for samfunnsutviklingen. 
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I 2006 er det politisk enighet om utviklingen av en nasjonal e-helsearkitektur, KanTa, som skal 
muliggjøre informasjonsutveksling, sentrale tjenester som e-resept, eArkiv med sentral lagring av 
EPJ-data og eView som gir innbyggeren tilgang til helseinformasjon. I 2007 vedtar parlamentet 
lovgrunnlaget for den nasjonale infrastrukturen. I 2011 gjøres det obligatorisk for alle virksomheter 
innen en region å dele data, og dermed ta i bruk de regionale informasjonssystemene som ble 
vedtatt etablert tidlig på 2000-tallet. Samtidig endres samtykkelovgivningen for 
informasjonssystemene fra å være samtykkebaserte til å bli reservasjonsbaserte. I 2014 pålegges alle 
offentlige tjenesteytere å avgi data til det nasjonale arkivet. Året etter gjelder dette også private 
tjenesteleverandører. Kommunene er fortsatt autonome i valg av IKT-systemer, så lenge disse 
etterlever nasjonale standarder.  

Finsk helsepolitikk har et særlig fokus på integrasjon mellom helse og sosial velferd. Flere regioner 
har innført, eller er i ferd med å innføre IKT systemer som skal understøtte samhandling innad og 
mellom helse og sosialsektorene.  I 2011 etablerer Helsinki et anskaffelsesprosjekt for et helhetlig 
integrert journalsystem for helse- omsorg og sosiale tjenester med fokus på datadrevet, 
evidensbasert praksis. Anskaffelsen er i sluttføring, og innstillingen er på et suite-basert globalt 
system. Systemet skal brukes for regionenes 1, 5 millioner innbyggere.  

3.1.4 Estland 
I 2006 ruller nasjonale myndigheter i Estland ut ID-kort og i 2008 lanseres EHNIS som konsept og det 
igangsettes en anskaffelse av en HIE-infrastruktur. EHNIS står ferdig i 2013, og skal være et 
integrasjonsmiljø for sentral lagring og bearbeiding av informasjon fra lokale EPJ-systemer. Systemet 
baserer seg på obligatorisk innsendelse av 14 strukturerte dokumenter fra helsetjenestetilbydere 
som gir sentral kontroll med informasjon knyttet til journalnotater, kritisk info, kliniske bilder, 
medikamenter, samt pasientens ønsker for organdonasjon og «living will», og pårørendeinformasjon, 
samt en tilgangslogg.  

Til tross for at helsepersonell er lovpålagt å registrere data i EHNIS, viser en rapport fra den estiske 
riksrevisjonen i 2014 at data i systemet ikke kan brukes i tilstrekkelig grad hverken i 
behandlingsøyemed eller for nasjonal statistikk og analyse. Grunnen er at data ikke registreres i 
systemet til tross for at dette har vært lovpålagt siden 2008. Rapporten viser at 92 % av 
tjenesteleverandører i spesialisthelsetjenesten ikke har sendt noen data til systemet i 2012, og 
halvparten av de som sendte data, sendte kun en fjerdedel av de data som skal registreres. 
Riksrevisjonen viser også at innsendte data ikke følger nasjonale standarder, og derfor ikke 
automatisk kan gjenbrukes for andre formål i tråd med intensjonen. Til tross for at det har vært 
obligatorisk å sende inn data i fem år, er det ikke iverksatt noen sanksjoner fra myndighetenes side 
overfor de som ikke følger loven og registrerer data i den nasjonale løsningen. Det er også lav bruk av 
tjenestene i EHNIS. Kun e-resept brukes i stor grad. Riksrevisjonen kritiserer departementet for ikke å 
ha vært tett nok involvert i prosessen rundt EHNIS. Mangel på styring har gjort at det i tillegg til de 
prioriterte oppgavene er etablert ulike sideprosjekter som har fragmentert fokus. Videre har en ikke 
evnet å kansellere prosjekter som ikke er bærekraftige i tide slik at disse har fått ta opp ressurser.  

I 2014 etablerer helsedepartementet en nasjonal arbeidsgruppe for e-helse, som leder arbeidet med 
å utvikle ny e-helsestrategi. Strategien skal lanseres november 2015 sammen med ny styringsmodell 
for e-helse med bred strategisk deltakelse under ledelse av departementet.  

3.1.5 Nederland 
I Nederland står AORTA infrastrukturen klar for bruk i 2006, og det legges planer for utvikling av 
tjenester som elektronisk medisinjournal med e-resept, pasientoppsummering for legevakt, Patient 
health record (PHR), og svangerskapsjournal.  

I 2009 vedtar parlamentet en lov som skal gjøre det obligatorisk med tilkopling til AORTA. En offentlig 
informasjonskampanje iverksettes som bl.a. sender ut et brev til alle innbyggere. I brevet forklares 
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AORTA som en reservasjonsbasert løsning. Dermed bryter det ut en opphetet offentlig debatt rundt 
informasjonssikkerhet og personvern. I 2011 forkaster senatet parlamentets lovforslag og krever at 
myndighetene trekker seg ut av det nasjonale IKT-prosjektet. Åtte millioner henvisninger til 
pasientjournaler i AORTA må slettes.  

Selv om den nederlandske regjeringen trekker seg fra AORTA-programmet, støtter den fortsatt e-
helse som et viktig virkemiddel for en bedre helsetjeneste. Forskjellen er at regjeringen selv ikke 
intervenerer aktivt for at dette skal skje, det er opp til markedet og aktørene å definere hvorvidt og 
hvordan dette skal realiseres. I fraværet av en sterk myndighetsaktør har en sektorsammenslutning 
bestående bl.a. av helseforsikringsselskaper, den nasjonale legeforeningen, og den nasjonale 
pasientorganisasjonen etablert et strategisk samarbeid for e-helse. Sammenslutningen har overtatt 
ansvaret for den tekniske infrastrukturen og tilhørende tjenesteutvikling og arbeider nå med å 
rekruttere brukere til løsningen. Nasjonale myndigheter lanserer ikke en egen nasjonal e-
helsestrategi, men anerkjenner i stedet sektorgrupperingens strategi som implementeringsagenda 
for Nederlandsk e-helse.  

3.1.6 England 
Ideen bak NPfIT var at gjennomgående standardisering og sentrale anskaffelser ville være den mest 
kostnadseffektive veien til elektronisk samhandling nasjonalt. NHS Connecting for Health ble etablert 
og fikk ansvar for implementering av NPfIT og drift av NHS IKT-funksjoner. I tillegg ble det inngått fem 
regionale tjenesteleveransekontrakter. Strukturen skulle unngå risikoen forbundet med å binde seg 
til én leverandør som kanskje ikke kunne levere, og samtidig introdusere et element av konkurranse i 
implementeringsprosessen.  

Fra 2009 blir NPfIT møtt med massiv kritikk fra flere sentrale interessentgrupper. Tidsfrister 
overholdes ikke og kostnadsoverskridelsene er store. Særlig løsninger for EPJ og PAS er krevende. Det 
viser seg at utfordringer knyttet til utrulling og migrering av data har vært betydelig undervurdert, 
dels også underkommunisert fra leverandørenes side i konkurranse om å få kontrakter. Svært 
ambisiøse tidsfrister og rigide kontrakter som ikke åpner for reforhandling av avtaler og budsjetter 
når utfordringene gjør seg gjeldende fører til at flere leverandører havner i en vanskelig økonomisk 
situasjon, noen trekker seg fra kontrakter, andre går konkurs. Det etableres ikke noe insentivsystem 
for å understøtte virksomhetenes bruk av nye standarder og systemer.  

I 2010 tar en konservativ-liberal koalisjonsregjering over makten i England og igangsetter en storstilt 
evaluering av NPfIT. Konklusjonen er at det er urealistisk at ett, sentralt myndighetsorgan kan dekke 
behovene til en så stor og mangfoldig befolkning som den engelske. Etter ni år kanselleres 
programmet. Igjen står en nasjonal infrastruktur for informasjonsutveksling og tjenesteplattformen 
SPINE med tilgang til fellestjenester som e-resept, Kjernejournal og et elektronisk bookingsystem. 
Nasjonal infrastruktur og tjenester forvaltes av nasjonale myndigheter med fokus på in-house 
utvikling basert på elementer av «open source» teknologi.  

I 2012 lanserer den nye regjeringen The Power of Information. Strategien er et ledd i en 
gjennomgripende liberalisering av NHS og setter en ny kurs for det nasjonale e-helse prosjektet. 
Strategien promoterer fleksibilitet, lokal innovasjon og en markedsorientert tilnærming til e-helse. 
Myndighetenes oppgave er å sikre at helseinformasjon er tilgjengelig – det er opp til markedet å 
utvikle produkter og tjenester av disse dataene. Myndighetene begrenser sin rolle til å bygge et 
minimum av infrastruktur (nasjonale kontrakter opprettholdes), peke på beste praksis, og fasilitere 
partnerskap. Virksomhetene får ansvaret for IKT-investeringer, og velger fritt løsning innenfor 
rammene av (frivillige) nasjonale standarder. Myndighetene etablerer offentlige fond og 
finansieringsprogram for å stimulere til utbredelse av EPJ-løsninger, tilknytting til nasjonal 
infrastruktur og tjenesteplattform, og etterlevelse av nasjonale standarder for interoperabilitet.  
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To år senere er erfaringene at utbredelsen av EPJ går sent, særlig på sykehusene. Samtidig etterleves 
nasjonale standarder i liten grad. I 2014 lanserer NHS e-helsestrategien Personalized Health and Care 
2020 (1).3 Her poengteres det at England er for stort for one size fits all-løsninger, men la de tusen 
blomster blomstre-strategien er heller ikke vellykket. Myndighetene annonserer derfor en mer aktiv 
rolle i understøttelse av lokale IKT-anskaffelser, forbeholdt at disse etterlever standarder for 
interoperabilitet.  Det etableres også en ny styringsmodell for e-helse, uten direkte styringslinjer fra 
departementet til underliggende etater, men med et nasjonalt strategisk rådgivende styre; National 
Information Board. Styret er sammensatt av alle underliggende etater. Styret skal sikre koordinasjon i 
henhold til nasjonal strategi for e-helse og prioritere felles-offentlige prosjekter, representantene i 
styret har ansvar for at styrets vedtak forankres i sine respektive organisasjoner.  

3.1.7 Skottland 
Skottland var tidlig ute med utbredelse av EPJ og begynte å utvikle nasjonale e-helseløsninger i 2000. 
Når den første e-helsestrategien ble lansert i 2008 var Kjernejournal, PACS og e-resept allerede 
implementert. I ettertid har disse løsningene utgjort hjørnesteinene for en strategi basert på en 
inkrementell og pragmatisk tilnærming til den videre utviklingen av nasjonal arkitektur. Strategien er 
å kople sammen eksisterende systemer og fyller gap der nødvendig i en gradvis bevegelse mot et 
stadig tettere integrert system. E-helse forstås altså ikke som et tidfestet program, eller ett stort IT-
prosjekt, men som et kontinuum av administrert endring frembrakt av en sekvens av konsistente 
strategier basert på ett sett prinsipper introdusert i den første e-helse strategien. Det handler blant 
annet om et sterkt fokus på gevinster og brukeropplevelser heller enn teknologiske løsninger.  

Det nasjonale e-helsesystemet implementeres desentralisert og baserer seg på 
informasjonsutveksling mellom lokale EPJ-løsninger via meldingsutveksling og gradvis påkobling og 
utbygging av en webbasert portalløsning. Sentralt i utviklingen står en nasjonalt koordinert 
tilnærming, med bred deltakelse på alle nivå innenfor rammene av en etablert modell for samstyring. 
Skotske myndigheter har et sterkt fokus på klinisk ledelse, og forvaltning av praksisfeltets 
kompetanse og ressurser i etablering av ulike ekspert- og styringsgrupper. Det innebærer et sterkt 
fokus på kompetansebygging som viktig underbyggende arbeid for en slik modell for samstyring, bl.a. 
gjennom etablering av et nasjonalt rammeverk for e-helsekompetanse som aktørene bruker i 
utarbeidelse av lokale strategier der de identifiserer konkrete kompetansebehov, hvordan 
kompetanse skal bygges og tas i bruk.  

Tjenester som PACS, Kjernejournal og e-resept har nasjonal utbredelse og er mye brukt, mens det er 
store regionale variasjoner i oppkopling mot den nasjonale portalen. 

3.1.8 USA 
I erkjennelsen av at den tiltagende digitaliseringen av samfunnet ikke skjer i helsesektoren lanserer 
Bush-administrasjonen i 2004 tiltak for å promotere nasjonal utbredelse av IKT-løsninger i 
helsevesenet. Planen er å sikre at alle amerikanere har en EPJ innen 10 år, men det følger ingen 
finansiering med planen. Samme år etableres The National Coordinator for Health Information 
Technology (ONC) som føderal myndighet med ansvar for å koordinere nasjonale tiltak for 

                                                           
 

 

3 E-helse strategien må forstås i lys av det strategiske rammeverket lansert av NHS tidligere samme år; Five Year Forward 
View som moderer den pågående liberaliseringen av NHS. Rammeverket legger opp til sterkere nasjonal styring av helse og 
omsorg, og valgfrihet innenfor et begrenset sett nye organisasjonsformer. Det åpnes for etablering av nye, nettverksbaserte 
arbeidsfellesskap med en personellsammensetting som går på tvers av fag, nivåer og sektorer og som skal gjøre tjenesten 
bedre i stand til å ivareta pasientenes helhetlige behov.   
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implementering og bruk av sertifisert e-helseteknologi og promotere bruk av nasjonale standarder og 
etablering av HIE-løsninger for informasjonsutveksling.  

Den frivillige utbredelsen av EPJ-løsninger går imidlertid sakte, og USA sakker akterut i internasjonal 
sammenheng. I 2009 lanserer Obama-administrasjonen HITECH Act - et 27 milliarder USD program 
som over 10 år skal bidra til utbredelse av e-helseløsninger og etablere en nasjonal infrastruktur for 
utveksling av helseinformasjon. HITEC knytter sertifiseringsprosessen til standarder og 
implementasjonsspesifikasjoner kjent som «Meaningful Use Criteria». Føderale myndigheter gir 
finansielle insentiv til virksomheter i Medicaid- og Medicare-programmene som bruker IKT-løsninger 
som etterlever nasjonalt prioriterte målsettinger om bl.a. kvalitet og pasientsikkerhet. I 2015 gjøres 
gulroten om til pisk og refusjoner nedjusteres for de som ikke oppfyller Meaningful Use-kriteriene 
Samme år etableres det også test- og sertifiseringssentre som inspiserer IKT-løsningenes 
funksjonalitet, interoperabilitet og sikkerhet.  

I 2010 lanserte myndigheter et program som gir stater finansielle insentiver for rask utbygging av 
kapasitet for utveksling av helseinformasjon på tvers av helsesystemet, både innen og mellom stater. 
USA har ikke et eget helsenett, men føderale myndigheter finansierer virksomheters bruk av HIE-
løsninger som baserer seg på NHIN – føderale standarder, tjenester og retningslinjer for sikker 
utveksling av helseinformasjon over internett.  

Det er i dag innført HIE-løsninger i alle stater. Innen utgangen av 2009 var om lag 75 % av EPJ-
løsningene i det amerikanske markedet sertifisert. Utbredelse av EPJ-løsninger har skutt fart, men er 
likevel fortsatt lav i internasjonal sammenheng. Det knytter seg også usikkerhet til om den 
amerikanske tilnærmingen fører til økte forskjeller mellom aktørene. Selv om USA nå har fått en 
betydelig større utbredelse av EPJ-løsninger, er det også en tendens til at det utvikler seg 
systematiske forskjeller mellom store og mindre organisasjoner. Mens store aktører som Kaiser 
Permanente (KP) og Veterans Health Administration (VHA) kan vise til positive nytteeffekter fra felles 
e-helse implementeringer på tvers av sine organisasjoner og regnes som digitale spydspisser i global 
målestokk, har både den amerikanske legeforeningen og sykehusforeningen, samtidig som de støtter 
e-helsestrategien bredt, utrykt bekymringer for kostnader forbundet med implementering av EPJ-
løsninger og etterlevelse av «Meaningful Use Criteria» for mindre organisasjoner. 

3.1.9 Canada 
Regionale myndigheter er autonome aktører i det kanadiske helsesystemet, og har ansvaret for IKT-
løsninger utfra sine respektive strategier for e-helse. Investeringsselskapet Infoway som eies av 
føderale og regionale myndigheter i felleskap, spiller en sentral rolle i utviklingen av en pan-kanadisk 
infrastruktur for e-helse. Infoway skal arbeide sammen med føderale og regionale myndigheter for å 
bredde ut e-helseløsninger og sikre at regionale strategier og nasjonal infrastruktur og standarder er 
koordinerte. I 2003 lanserer Infoway et nasjonalt “EHR Blueprint” - en konseptuell arkitektur som 
beskriver komponenter og prosesser som skal etablere interoperabilitet mellom de regionale 
løsningene. Infoway investerer både i utviklingen av den nasjonale infrastrukturen og regionale 
prosjekter som kopler seg til infrastrukturen og etterlever nasjonale standarder for interoperabilitet. 
Infoway deltar i prosjektplanlegging og monitorerer utviklingen i regionene og kvaliteten på 
leveransene.  

Infoway-investeringer har hatt en sterk betydning for e-helseutviklingen i Canada. De fleste 
regionene har ikke på egen hånd finansiell kapasitet til storskala investeringer i e-helseinfrastruktur. 
Finansering fra Infoway fyller dette gapet og har drevet utviklingen av kjerneinfrastruktur som 
register, datalagring og noder for informasjonsutveksling, og en rekke tjenester som testresultater, 
kliniske bilder og medikamenthistorie, så vel som nyere tids støtte til EPJ-utbredelse i regionene. 

I en2010 rapport fra den Canadiske riksrevisjonen anerkjennes den viktige rollen Infoway har som 
investor, og resultatene som er oppnådd så langt. Samtidig pekes det på at Canada fortsatt ligger 
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etter andre land i utbredelse av e-helseløsninger. Infrastrukturen og tjenestene koplet til denne er 
ikke tatt i bruk som forventet. Riksrevisjonen peker på flere årsaker til at utviklingen går saktere enn 
ønsket. En nøkkelutfordring er fraværet av en e-helsestrategi som kan innrette investeringene i IKT i 
tråd med prioriteringene til helsesystemet og helsetjenesteutøvere, slik at en kan akselerere 
adopsjon og sikre gevinstrealisering. Infoway er et finansieringsinstrument, og har ikke mandat til å 
drive strategiutvikling. Mangelen på en nasjonal politikk eller retningslinjer for koordinasjon av 
regionale investeringer og utbredelses planer anses som problematisk. Generelt er manglende 
involvering av klinikere som sluttbrukere av EPJ systemet problematisk. En komplett nasjonal EPJ-
løsning krever utvikling og oppgradering av en stor mengde systemer. Mangelen på en strategisk 
plan, eller koordinerende retningslinjer mellom ulike regionale planer, skaper usikkerhet rundt når 
komponenter skal utvikles eller oppgraderes. Det er også uklart hvilke systemer som trenger 
oppgradering. Risikoen er at regionale prosjekter ikke er i samsvar med målene i det nasjonale e-
helseprosjektet og at behovene til sluttbrukerne ikke ivaretas. Rapporten peker videre på mangelen 
på testsystem for regionale EPJ løsninger, noe som gjør det vanskelig å kontrollere om systemene har 
implementert «EHR Blueprint» rammeverket og standardene riktig, og det faktisk eksisterer et 
grunnlag for nasjonal interoperabilitet. Riksrevisjonens granskninger viser også at fokuset i regionene 
er på regional, ikke nasjonal interoperabilitet, siden inter-regional pasientmobilitet er lav. Alt under 
ett viser rapporten at det ikke er mulig å si sikkert hvorvidt systemene i regionene er interoperable, 
eller eventuelt når de oppgraderes slik at de blir det.  

3.1.10 Australia 
Det er generelt stor oppslutning om e-helse i Australia. Samtidig har mangelen på et nasjonalt 
koordinert arbeid fra tidlig 2000-tall og utover ført til at ulike lokale initiativ ikke kan skaleres på 
grunn av mangelen på infrastrukturbyggeklosser. Mangel på obligatoriske standarder har ført til et 
usikkert miljø for systemleverandører, og leverandørstyrte løsninger basert på proprietære systemer 
med lav grad av fleksibilitet og interoperabilitet. De mange ukoordinerte IKT-tiltakene på alle nivå av 
helsesystemet betyr at det er store sektorforskjeller i IKT-modenhet, med allmennleger i front og 
sykehussektoren akterut. En forklaring er manglende koordinasjon både mellom og innad i 
sykehusenes IKT-prosjekter, samt manglende fokus på endringsledelse.  

I kjølvannet av en prosess med evalueringer fra konsulentselskaper og offentlige utredninger 
lanseres en nasjonale e-helsestrategi i 2008 med fokus på å etablere en infrastruktur for 
informasjonsutveksling og stimulere til leveranse av e-helseløsninger som adresserer ulike brukeres 
behov. Myndighetene igangsetter også et mobiliseringsarbeid blant sentrale interessentgrupper og 
etablerer en nasjonal styringsstruktur og mekanismer som skal sikre effektiv ledelse, koordinering og 
oversikt. Planer for kjernejournalløsningen PCEHR lanseres, og en ny lov vedtas som muliggjør 
implementering av eID.  

PCHER lanseres i 2012, bare to år etter at programmet startet opp. Samtidig lanseres et 
insentivprogram for allmennlege(praksiser) som skal stimulere til utbredelse og bruk av løsningen. En 
evaluering fra 2013 viser likevel at svært få pasienter tar løsningen i bruk. Dette forklares med at 
systemet baserer seg på en frivillig samtykkebasert løsning, samt store utfordringer forbundet med 
datakvalitet, datastrukturer som ikke er tilpasset arbeidsprosesser og lav lagringskapasitet for data. 
Sistnevnte utgjør særlig et problem for pasienter med kroniske tilstander. Dette er pasienter som 
gjerne har store mengder dokumentasjon knyttet til sin helsetilstand, og med sine 
koordinasjonsbehov paradoksalt nok også er en sentral målgruppe i prosjektet.  

Med lav bruk og manglende kompletthet på data har ikke personell tillit til løsningen som 
informasjonskilde i behandlingssituasjoner. I 2015 endrer systemet navn til MyeHealth Record, 
samtidig innføres en reservasjonsbasert løsning. Endringen har skapt krav om å styrke kunnskapen 
om informasjonssikkerhet og personvern blant brukerne. 



Utredning av «Én innbygger – én journal» 
Internasjonal analyse  -22- 

3.1.11 New Zealand 
I New Zealand har alle regionene tatt i bruk felles kliniske arbeidsflater. For øvrige løsninger som 
eksempelvis e-resept og felles pleieplan ser vi store regionale forskjeller i utbredelse. New Zealand 
har særlig fokusert på privat-offentlig samarbeid i utviklingen av et nasjonalt system for e-helse. 
Siden lanseringen av den første e-helsestrategien i 1992 har det vært en politisk målsetting å 
etablere en sterk eksportindustri på e-helseområdet. Regjeringen har begrenset sin rolle til å tilby 
kritisk nasjonal infrastruktur, lederskap i utviklingen av standarder for interoperabilitet og, der 
nødvendig, sertifisering av IKT-leverandører. En arkitekturgruppe for helsesektoren er etablert og har 
utviklet et nasjonalt rammeverk for nasjonale og regionale IKT-løsninger og infrastrukturer. En 
nasjonal informasjonsmodell som illustrerer «end-state» arkitekturen er introdusert for å veilede 
utviklingen. Modellen viser hvordan nasjonale, regionale og lokale systemer skal koples sammen for 
å muliggjøre informasjonsdeling.  

Innenfor rammene av nasjonalt definerte arkitekturer og standarder har myndighetene aktivt 
oppmuntret organisasjoner i privat sektor til å utvikle og implementere løsninger og tjenester som 
kunne møte informasjonsbehovene i helsesektoren. Sektorens strategi er veiledet av et 
myndighetsoppnevnt råd som fungerer som koordinator både for aktiviteter i regi av myndigheter og 
privat sektor. En hovedutfordring for rådet er å oppmuntre til konvergens rundt beste praksis uten å 
begrense valgfrihet eller komme i veien for markedsmekanismer. En måte rådet gjør det på er ved å 
publisere sammenligninger og brukervurderinger av konkurrerende produkter og tjenester og la 
kundene bestemme hvilke løsninger som best tilfredsstiller deres behov. Alle systemene har vært 
basert på standarder for interoperabilitet. Det har muliggjort at multiple konkurrerende 
systemleverandører har kunnet bygge og tilby alternative løsninger og dermed konkurrert på 
brukervennlighet og funksjonell relevans. Tilnærmingen til systemutvikling involverer mange ulike 
interessenter som samarbeider for å utvikle løsninger på kontinuerlig basis. Typisk arbeider aktørene 
sammen som selv-finansierte, multidisiplinære arbeidsgrupper satt sammen på tvers av sektoren. 
Samarbeidet pågår over flere år, med flere ulike prosjekter og initiativer, der en prøver ut nye 
konsepter og eksperimenterer, finjusterer, og forbedrer eksisterende initiativ. Typisk for ulike 
fellesløsninger er at systemene er blitt implementerte som prototyper og gradvis forbedret med 
regulær programvareoppdatering som har tilført funksjonalitet og økt brukervennlighet.  

Som et resultat av strategien er det skapt en dynamisk og konkurransebasert markedsplass for e-
helseprodukter og -tjenester. En stadig introduksjon av nye tjenester og kontinuerlig forbedring av 
eksisterende systemer og prosesser har bidratt til å utvikle et relativt smidig og responsivt 
helsesystem med utbredt meldingsutveksling, universell bruk av EPJ og et utvalg 
beslutningsstøttesystemer og systemer for håndtering av kroniske tilstander. Investeringer i e-
helseløsninger i privat sektor har redusert nivået på offentlige investeringer (sammenlignet med 
andre OECD land). Med utgangspunkt i den betydelige privatsektorkapabiliteten som er utviklet er e-
helse i dag en av landets største og raskest voksende eksportindustrier. 

3.2 Status for sammenlignbare regionale e-helseprosjekter og eksempler fra 
vertikale helsesystem 

England er det eneste landet vi har studert som har igangsatt et helhetlig nasjonalt prosjekt med 
definerte krav til omfang, deltakelse og tidsfrister for implementering av felles nasjonalt EPJ-
løsninger. Ellers må vi til det regionale nivået for å finne eksempler på slike prosjekter. I vår studie 
har vi valgt ut eksempler fra Spania, USA og Kina for å illustrere gjennomføringen av store regionale 
prosjekter og eksempler fra helsesystem som ikke er geografisk avgrenset der samhandling mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten er realisert. Dette er case som gitt sin størrelse (over 10 millioner 
innbyggere/medlemmer) og omfang (primær og spesialist) til en viss grad er sammenlignbare med 
nasjonale forhold for Norge. 
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3.2.1 Spania, Andalucia 
I Spania finner vi store regionale forskjeller i utbredelsen av e-helseløsninger. Andalucia regnes som 
en av regionene som er kommet lengst. Planer for en regional EPJ-løsning i Andalucia sprang 
opprinnelig ut fra et nasjonalt prosjekt med digitalisering av sykemeldinger på tidlig 90-tall. Utgiftene 
til sykepenger hadde vokst ekspansivt i regionen, og for å få bedre kontroll med kostnadene ønsket 
nasjonale myndigheter å styrke informasjonsflyten mellom allmennlegene og det nasjonale 
refusjonskontoret. I det man utviklet et elektronisk system for sykemeldinger overbeviser de 
regionale helsemyndighetene nasjonale myndigheter om å inkludere EPJ-funksjonalitet iløsningen. I 
1997 får innbyggerne eID-kort som koples opp mot løsningen, og i løpet av få år er om lag 1,000 
databaser etablert. Behovet for å integrere informasjonen fra disse databasene resulterer i planer for 
utvikling av Díraya. Målet er én innbygger – én journal. Informasjonsdeling skal sikre bedre 
samhandling på tvers av helsesektoren.  

Prosjektet gjennomføres i henhold til planene, og i 2003 tar primærhelsetjenesten løsningen i bruk, 
mens det enda skal gå ni år før løsningen er implementert i hele sektoren. Díraya består bl.a. av EPJ-
systemer for spesialist- og primærhelsetjenesten og informasjonsdeling mellom disse, e-resept, 
elektronisk booking, og en innbyggerportal med tilgang til journalopplysninger og timebooking.  

Utviklingsprosjektet ble gjennomført som en offentlig anskaffelsesprosess med flere leverandører 
involvert. Komponentutvikling, systemutvikling og systemintegrasjon er gjort av en nasjonal 
leverandør. Hosting og tekniske operasjoner og drift og vedlikehold på sentralt nivå er hovedsakelig 
levert av regionale e-helsemyndigheter (SAS). Lokale operasjoner og vedlikehold av nisjebaserte 
systemer er operert av leverandører med kontrakter med SAS. SAS har eierskap og ledelse av hele 
systemporteføljen. Nøkkelen til Díraya er strengt definerte standarder som alle aktørene må 
etterleve og som muliggjør integrasjon. Et eget offentlig myndighetsorgan CITAWEB er etablert og 
arbeider dedikert med integrasjon og sertifisering. De jobber sammen med virksomhetene for å 
utarbeide spesifikasjoner for utvikling og inngår samhandlingsavtaler med de om lag 100 
leverandører som er aktive i Andalucia. De regionale myndighetene arbeider nå med oppgraderinger 
og videreutvikling, noe som anses som svært krevende i et konsept med så mange integrasjoner. 

3.2.2 USA, Veteran Health Administration (VHA) 
Sent på 70-tallet begynte Veteran Health Administration (VHA) i USA å utvikle en helhetlig EPJ-
løsning kjent som VistA. Løsningen ble bygd opp fra bunnen av med et klinisk fokus. Kjernen er 
utviklet basert på «open source» teknologi. VHAs tilnærming var å lære opp klinikere i 
programmering, fremfor å lære programmerere til å tenke som klinikere. Løsningen har vært i bruk 
siden 1985 og består i dag av om lag 160 ulike systemer. 

VHA hadde på 90-tallet store organisatoriske utfordringer. Organisasjonen leverte helsetjenester av 
lav kvalitet. Videreutviklingen av VistA var en sentral faktor i utviklingen av et system for 
kvalitetsforbedring der monitorering og analyse av resultater sto sentralt.  

Tidlig på 2000-tallet sto organisasjonen overfor store sikkerhetsmessige utfordringer med 
organisasjonens IKT-løsninger. Mange datamaskiner var på avveie og det var lav grad av kontroll med 
tilgang til informasjonssystemet. I 2004 lanserte ledelsen ambisiøse og kontroversielle planer for 
organisatorisk og teknologisk overhaling og konsolideringsprosess. Planene involverte sterk grad av 
sentral kontroll, og var svært kontroversiell i en organisasjon med en sterk tradisjon for lokal 
autonomi og flat struktur.  

Under et innbrudd i en av organisasjonens virksomheter i 2006 ble en bærbar PC og ekstern 
lagringsenhet stjålet med personlig helseinformasjon for 26 millioner veteraner og US militært 
personell. Den alvorlige hendelsen banet veien for den planlagte organisatoriske reformen. All IKT-
relatert investering, planlegging og utvikling ble sentralisert samtidig som rutiner for 
informasjonssikkerhet og personvern ble satt i høysetet.  
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I dag pågår et stort program for videreutvikling av informasjonssystemet til VHA - VistA Evolution, 
med overgang til SOA arkitektur. «Open source»-metodikken videreutvikles og det er etablert et 
sentralt myndighetsorgan, OSEHRA som skal være kjernen i all fremtidig utvikling av VistA. I tillegg 
må VHA klare å bringe det eksterne VistA-miljøet og privat sektor med i videreutviklingsprosessen.  

Målet er å utvikle løsninger som kan understøtte fremtidens helsetjeneste basert på pasientsentrerte 
løsninger og teambasert organisering. Systemet skal også støtte interoperabilitet med Department of 
Defense IKT-løsninger for å sikre en helhetlig oppfølging av medlemmer fra en tilværelse som militær 
til veteran.  

Andalucia og VHA satser på utviklingsprosjekter. I Andalucia skjer dette utfra en vurdering av at 
leverandørmarkedet ikke er i stand til å tilby et produkt som tilfredsstiller deres funksjonelle krav. 
Den amerikanske helseorganisasjonen Kaiser Permanente gjør en annen strategisk vurdering.  

3.2.3 USA, Kaiser Permanente (KP) 
Kaiser Permanente (KP) er et stort privat amerikansk helsesystem som tilbyr integrert helseforsikring 
og helse- og omsorgstjenester på alle nivå fra primærhelsetjenester til avanserte 
spesialisthelsetjenester. I 2003 skrinlegger KP et utviklingssamarbeid med IBM fordi 
utviklingsprosjektet oppleves som risikabelt og kostbart. I stedet velger KP å gå til anskaffelse av en 
IT-plattform fra EPJ-leverandøren Epic. KP ønsker en tettere integrasjon mellom organisasjonens 
ulike systemer enn det IBM hadde kapasitet til å bygge. I tillegg ønsker KP en leverandør som er tett 
involvert i implementeringsprosessen. Samarbeidsprosjektet blir den første kommersielle 
anskaffelsen av en integrert IT-plattform i denne størrelsesorden og beskrives i stor grad som et 
utviklingsprosjekt for Epic så vel som KP.  

HealthConnect blir implementert som del av en større prosess med tett integrasjon mellom teknologi 
og organisasjon. Idet KP beslutter å anskaffe ny IT-plattform igangsettes også strategiprosessen «Blue 
Sky Vision». Med utgangspunkt i det teknologiske mulighetsrommet utforsker organisasjonen nye 
måter å organisere forebygging, behandling og egenomsorg. Resultatet er en organisatorisk visjon 
som gir retning til teknologiutviklingen og forener ledere, helsearbeidere og systembrukere i et felles 
prosjekt.  

I 2010 er HealthConnect ferdig rullet ut i organisasjonens åtte regioner. Det legges i dag mye arbeid i 
utviklingen av gode læringssirkler der data fra den sentrale databasen fungerer som «råvare» i 
analyse, forskning og kliniske vurderinger rundt enkeltpasienter, pasientgrupper eller hele 
befolkningspaneler. Kunnskapen som utvikles samles i et felles helsebibliotek som igjen danner 
grunnlag for utvikling av ny pasientforløp, nye organisasjonsformer, screeningprogrammer, prosess- 
og beslutningstøtte og tilbakemeldingsløsninger integrert i EPJ-løsningen. Målet er å sikre at ny, 
evidensbasert kunnskap raskt blir en del av helsefaglig praksis.  

3.2.4 Kina, Shanghai  
Situasjonen i Kina bærer preg av enorme variasjoner innad og mellom regioner. I Shanghai, som 
sammen med Beijing regnes som en av de regionale spydspissene, var regionalt 
helseinformasjonsnettverk basert på 3521-programmet ferdig implementert i 2011. Samtidig 
mangler store befolkningsgrupper, særlig i rurale deler av landet, fortsatt tilgang til basis 
helsetjenester. 

I Shanghai har det regionale helseinformasjonsnettverket etablert informasjonsutveksling mellom 
primærhelsestasjoner og sykehus. All helseinformasjon er nå tilgjengelig innen og mellom 
virksomheter. De første årene etter implementering var helsepersonell uvillig til å ta løsningen i bruk, 
både på grunn av en generell skepsis til IKT og særlig løsningens overvåkning av deres praksis. 
Løsningen opplevdes som svært lite brukervennlig, og derfor igangsatte de regionale myndighetene 
et omfattende arbeid for å forbedre brukervennlighet, noe som har ført til økt bruk. Etter hvert som 
løsningens brukbarhet økte, bredte det seg fort en nytteopplevelse blant helsepersonell, særlig 
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samhandlingsløsningen var godt likt. I dag opplever myndighetene at helsepersonell tar kontakt for å 
be om oppdateringer og ny funksjonalitet.  

EPJ-løsningen har en viktig funksjon i den pågående helsereformen der Kina innfører 
primærhelsetjenestesystem med portvokterfunksjon. Regionale samarbeidsallianser bygges mellom 
helsestasjoner og sykehus for å etablere helsestasjonene som førstelinjetjeneste og henvisende 
instans med oppfølgingsansvar etter utskrivning. Siden det ikke er obligatorisk for pasienter å gå 
veien om en helsestasjon, er det etablert en insentivstruktur. Pasienter som signerer kontrakt med 
en helsestasjon sparer konsultasjonsavgift, samtidig som allmennlegen tar det helhetlige ansvaret for 
oppfølging av pasienten. Helsestasjonene har særlig fokus på kronikere.  Nasjonale retningslinjer er 
implementert som beslutningsstøtte i EPJ-løsningen. Data som registreres i EPJ rapporteres 
automatisk til nasjonale registre. Når en pasient registreres, sørger implementert prosess støtte for 
at en sykepleier følger opp pasienten med hjemmebesøk etter sykehusbesøk og utarbeider en 
pleieplan. Ved behov følger allmennlege opp med hjemmebesøk. For å understøtte mobilitet er EPJ-
løsningen kompatibel med bærbare enheter. 

Kompetansebygging og -spredning er også et viktig element av EPJ-løsningen.. Tilgang til felles 
informasjon på tvers av helsesystemet beskrives som en viktig kilde til kunnskap og læring blant 
helsepersonell. Ansatte på helsestasjoner verdsetter muligheten til å kunne lese gjennom 
sykehuslegens diagnostisering og vurdering rundt behandling. Samhandling om individuelle pasienter 
er styrket ved informasjonsdeling, og ved at helsestasjon og sykehus kan dele bilder og gjennom 
videokonferanse samhandle om pasient.  

For å sikre utbredelse av EPJ-løsningen har myndighetene satset sterkt på å styrke 
pasienttilfredsheten. Eksempelvis er det i sykehusfoajeer utplassert automater for innsjekking og 
betaling, slik at en unngår kø i skranken. Det er innført SMS-varsling ved kø på legekontor. På 
helsestasjonene er det etablert selv-monitoreringsstasjoner som pasienter når som helst kan benytte 
for å teste blodtrykk o.l. Resultater lastes umiddelbart opp til EPJ og dersom resultatet er unormalt, 
vil pasienten settes opp til time hos allmennlege for en helsesjekk. 

Samtidig som implementeringen av felles EPJ-løsning regnes som vellykket med store økonomiske 
besparelser f.eks. ved at en unngår duplikatprøver, beskrives det også som svært ressurskrevende å 
forvalte både i forhold til å forvalte alle integrasjonene mellom de ulike informasjonsnivåene i 
plattformen, og med hensyn til kontroll av datakvalitet.  

3.3 Erfaringer med virkemiddelbruk i gjennomføringen av e-helse tiltak  
I det følgende drøftes landenes erfaringer med ulike virkemidler på e-helseområdet nærmere. 
Herunder både harde virkemidler som styring, finansiering og lovgivning, og mykere virkemidler som 
pedagogiske tiltak.  

3.3.1 Styring  
Det er en sterk sammenheng mellom valg av konsept, gjennomføringsstrategi og styringsmodell. 
Blant landene i studien figurerer tre styringsmodeller; liberal styringsmodell, sterkt sentralstyrt 
modell, og modell for samstyring.  

3.3.1.1 Liberal styringsmodell  
I land med en markedsorientert styringsmodell, begrenser staten sin rolle til ansvar for nasjonale 
standarder for interoperabilitet, personvernlovgivning, og etablering av arenaer for forhandlinger og 
samhandling mellom ulike interessegrupper. Utbredelse av EPJ løsninger varierer, noen virksomheter 
har verdensledende IKT implementasjoner, andre bruker fortsatt papirjournaler. Mangelen på sentral 
styring og koordinering gir stort rom for lokal innovasjon, men det knytter seg stor usikkerhet til om, 
når, og til hvilken pris landene vil etablere nasjonale samhandlingsløsninger som sikrer 
informasjonsflyt og samarbeid på tvers av lokale installasjoner.  
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USA har implementert en liberal styringsmodell for e-helse der staten begrenser sin rolle til å 
publisere standarder for interoperabilitet og ikke tar en aktiv rolle i utvikling av felles infrastruktur 
eller løsninger. Den samme markedsorienterte tilnærmingen finner vi i den nederlandske 
helsesektoren der myndighetene etter at AORTA ble kansellert som et nasjonalt prosjekt ikke lengre 
har en aktiv rolle i forhold til e-helse som virkemiddel. Tilnærmingen gir høy grad av lokal frihet i valg 
av IKT løsninger, og kan anses som mer fleksibel i møte med store endringer siden ny teknologi og ny 
systemdesign kan adapteres lokalt ved behov og ut i fra kapasitet. I USA så vel som Nederland er det 
også høy grad av innovasjon på e-helseområdet, med en rekke ulike aktører, produkter og tjenester 
representert i helsemarkedet. Samtidig knytter det seg flere usikkerhetsmomenter til en 
utbredelsesstrategi som baserer seg på frivillighet. Prisen for å opprettholde lokal 
selvbestemmelsesrett er en potensielt svakere nasjonal arkitektur. Det er vanskelig å forutse 
hvorvidt, og til hvilken kostnad, en gitt lokal enhet implementerer en EPJ-løsning. Uten sterke 
sentrale føringer risikerer en også at aktørene lokalt kjøper IKT-løsninger som ikke muliggjør 
datautveksling på tvers av virksomheter. Den føderale e-helsestrategien i USA baserer seg på at de 
de mange lokale HIE-løsningene etterhvert skal koples sammen og utgjøre en nasjonal løsning. 
Denne styringsmodellen, som den Nederlandske, uten sentral styring og koordinering bringer 
utfordringer knyttet til det å etablere gode samhandlingsløsninger som sikrer informasjonsflyt og 
samarbeid på tvers av lokale installasjoner.  Det er usikkert hvorvidt og hvordan en fremtidig nasjonal 
løsning for elektronisk samhandling vil kunne realiseres i tråd med politiske målsettinger om et 
sammenhengende og pasientsentrert helsesystem. Styringsmodellen kan også by på utfordringer 
knyttet til manglende kompletthet og kvalitet på data, og usikkerhet knyttet til hvor mye informasjon 
en samhandlingsløsning (HIE) faktisk kan gjøre tilgjengelig for andre tjenesteytere. I tillegg til disse 
funksjonelle utfordringene blir en løsning som baserer seg på samhandling mellom mange ulike 
systemer og aktører også svært kompleks og kostbar å drifte. 

En e-helsearkitektur omhandler ikke bare en teknologisk motor, like viktig er eksempelvis prosedyrer 
og prosesser for beslutning, kompetansesentre, organisatoriske støtteelementer, sikker 
identifikasjon av pasienter, helsepersonell og virksomheter, informasjonssikkerhet og personvern, 
regulering av tekniske og semantiske standarder og betalings- og refusjonsordninger. Et slikt 
heterogent miljø muliggjør en nettverkseffekt der verdien på et produkt eller en tjeneste øker jo flere 
brukere den har. Normalt sett har ikke individuelle tjenesteytere insentiver til å etablere en slik 
infrastruktur. Det kreves en intervensjon fra myndigheter, en forening eller en sammenslutning av 
kunder for å etablere slike felles goder. Uten en sentral styring av e-helseutviklingen representerer 
det frivillige sektorsamarbeidet i Nederland en positiv trend med tanke på eierskap til strategisk og 
teknisk utvikling av infrastruktur for informasjonsutveksling og tjenesteutvikling. Utfordringen er at 
gevinstene ikke vil komme før en kritisk masse har tatt i bruk digitale løsninger og koplet seg 
sammen. Tilknytting til AORTA er frivillig. Ved siden av AORTA opererer det flere ulike regionale 
infrastrukturer basert på ulike standarder. Resultatet er store utfordringer knyttet til integrasjon. Det 
er ikke gitt at AORTA vil bli nasjonalt knutepunkt for informasjonsutveksling og heller ikke hvilke 
tjenester som vil bli gjort tilgjengelig via infrastrukturen. 

I USA er introduksjonen av HITEC Act og tilhørende statlige incentivordninger som promoterer 
utbredelse av EPJ og interoperabilitet mellom lokale EPJ løsninger et eksempel på hvordan føderale 
myndigheter myker den markedsorientert tilnærming og aktivt forsøker å påvirke lokale 
virksomheter for å oppnå nasjonale politiske målsettinger. I en kartlegging av status på e-
helseområdet fra 2014 konkluderer det statsfinansierte kompetansesenteret NICTIZ med at en 
lignende ordning vil være den riktige veien fremover også for Nederland.  

3.3.1.2 Sterk sentral styring  
Konsept basert på sentral kontroll med IKT systemer anlegger en sentralisert styringsmodell. 
Erfaringene tilsier at sterk sentral styring ikke egner seg for land med mange innbyggere og en 
heterogen organisering av helsesystemet, mens det kan være en suksessfaktor i mindre 



Utredning av «Én innbygger – én journal» 
Internasjonal analyse  -27- 

demografiske enheter med en etablert sentralisert styringsmodell og enhetlig organisering av sitt 
helsesystem.4 En sentralisert styringsmodell forutsetter sterk involvering av sluttbrukere. Det gjelder 
brukermedvirkning som middel, men også som prosess med egenverdi. Reell deltakelse skaper tillit 
og engasjement blant de som skal ta løsninger i bruk. Interessebasert deltakelse bidrar til å unngå 
teknologideterminisme og styrke tiltakets faglige og politiske relevans. 

NHS England består av multiple, forskjellige og delvis autonome organisasjoner med ulike ressurser 
og IKT kapabiliteter. NPfIT var et sterkt sentralstyrt prosjekt som erfarte at den nasjonale 
helsetjenesten er langt mindre uniform og mottakelig for sentrale føringer på e-helseområdet enn 
det navnet skulle tilsi. NPfITs størrelse i kombinasjon med en sterk sentralisert styringsmodell skapte 
en dysfunksjonell distanse mellom strategisk og operativt nivå. Virksomhetene hadde varierende 
grad av kapasitet til å håndtere de endringer og utfordringer som oppsto i kjølvannet av sentralt 
fremforhandlede, langsiktige kontrakter. Svært høye ambisjoner kombinert med upresise 
kravspesifikasjoner som stammet fra manglende erkjennelse av tiltakets kompleksitet var en viktig 
årsak til forsinkelser og budsjettoverskridelser. Bruk av systemutviklere i India og USA bidro i tillegg 
til å øke avstanden til lokale forhold og brukere, særlig med henblikk på terminologi og forståelsen av 
det engelske helsesystemet. England ble rett og slett for stort, og NHS for komplekst til at en sterkt 
sentralisert styringsmodell fungerte. 

I Andalucia og på Kaiser Permanente, hver med et pasientgrunnlag på om lag 9 millioner mennesker, 
beskrives derimot sterk sentral styring som en suksessfaktor for utvikling og innføring av felles EPJ 
løsninger. Begge prosjektene ble realisert i helse- og omsorgssystem med sentraliserte 
styringsmodeller, noe som beskrives som sentralt for valg av styringsmodell og suksess med disse i 
gjennomføring av de to e-helseprosjektene. Gjennom den andalusiske e-helsemyndigheten SAS har 
regionale myndigheter full kontroll med investering og implementering av IKT-løsninger. Strategien 
er å regionalisere alt. Dette krever sterk styring og enhetlig organisering på tvers av sektoren. 
Virksomheter utvikler ikke selvstendige IT-strategier og gjør ingen anskaffelse av systemer. 
Anskaffelser er sentralisert i interkommunale enheter, i henhold til regionale kontrakter. Krav knyttet 
til IKT-systemer håndteres av en sentral komite med deltakere fra lokale virksomheter. I praksis 
styres helsesystemet i Andalucia som én virksomhet. Denne sterkt sentraliserte modellen ble viktig 
for å få gjennom beslutningen om å utvikle en felles løsning. Ved programmets oppstart hadde 
nemlig flere av regionens sykehus nylig gjennomgått anskaffelse og implementering av nye EPJ-
løsninger og var derfor lite villig til å bytte ut sine systemer. Kaiser Permanente på sin side betegnes 
som en integrert organisasjon ikke bare fordi de eier sykehus, apotek og laboratorier, men også fordi 
majoriteten av pasientene legene behandler er KP forsikringstakere. I motsetning til de fleste leger, 
som får betalt for konsultasjoner eller prosedyrer, mottar legene i KP lønn. Det betyr at 
organisasjonen tar kostnadene forbundet med implementering av systemet, og kan pålegge legene å 
bruke det.  

Utover det at en sentral styringsmodell for helsesystemet generelt allerede var etablert på forhånd 
hos Kaiser Permanente og i Andalucia, skiller casene seg ut fra det engelske NPfIT i måten en 
involverte sluttbrukere. I England har politikere og programledelse i ettertid blitt kritisert for å ha 
hatt det for travelt med å realisere gevinster. Politikkutvikling, anskaffelse og implementering ble 
igangsatt uten tilstrekkelig konsultasjon med interessentgrupper. Myndighetenes møter med 

                                                           
 

 

4 Kina er her et avvikende eksempel. Landet har en betydelig befolkningsstørrelse, men gjennom en sterk sentralisert 
styringsmodell for helse- og omsorgssystemet har visse regioner også implementert en sterkt sentralisert felles e-helse 
implementering.  
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virksomheter og fagmiljø beskrives som konsultasjoner der brukerne skulle overtales til aksept av 
beslutninger som allerede var fattet heller enn å få sine meninger hørt. Mens lokale virksomheter 
medvirket i spesifikasjon av systemene, tok sentrale myndigheter full kontroll når valget av 
systemleverandører skulle gjøres. Argumentet var at en ønsket å unngå en monopolsituasjon der alle 
de fem regionene valgte samme systemleverandør. Når medvirkningsprosessen fremsto som en 
skinnprosess, resulterte det i sterke reaksjoner blant virksomhetene og fagmiljøene, og det utviklet 
seg snart til en generell motvilje mot programmet.  

I Andalucia trekkes brukermedvirkning frem som et suksesskriterium for utvikling og implementering 
av felles EPJ løsninger. Under ledelse av SAS arbeidet om lag 500 klinikere i temabaserte 
ekspertgrupper for å oppnå faglig konsensus på strukturelle behov, spesifikasjoner og definisjoner. Å 
kjøpe fri og engasjere et så stort antall brukere over tid beskrives som svært ressurskrevende, med 
mange mobiliseringsfaser, men likevel nødvendig for å realisere et så stort og komplekst prosjekt. 
Den konsensusbaserte tilnærmingen resulterte i at majoriteten av utfordringer ble identifisert og 
håndtert i utviklingsfasen. Det bidro til færre og mindre kostbare feil og modifikasjoner i 
implementeringsfasen. Aktiv lytting og konstruktiv bruk av ideer, kunnskap og erfaring fra klinikere 
bidro også til god oppslutning om prosjekt og løsning blant sluttbrukerne.  

Erfaringene er tilsvarende i Kaiser Permanente. Medarbeidere fra alle organisatoriske og faglige deler 
av KP ble involvert for å finne ut hvordan Epic produktet kunne tilpasses organisasjonens behov, 
medlemsmasse og arbeidsprosesser. KP utviklet en felles datastruktur og et sett med felles klinisk 
innhold, regionene synkroniserte implementasjonen i henhold til egne strategiske prioriteringer og 
operative betingelser. Arbeidet omhandlet tilpasning av teknologi og hvordan denne skulle fungere, 
men også om endringer i operative prosesser og prosedyrer som sikret at teknologi og organisasjon 
ble tett integrert. Det ble også investert store ressurser i opplæringen av helsepersonell. 
Organisasjonen tok en kollektiv tilnærming til dataforvaltning og opprettet brede felleskap i hvert 
informasjonsdomene for å bestemme grad av standardisering. Målet var å ansvarliggjøre de ansatte 
til å ta en aktiv rolle i kvalitetsforbedringsarbeid og systemkonfigurasjon.  

Erfaringene fra Andalucia og Kaiser Permanente tilsier at det ikke nødvendigvis er noe problematisk 
med sterk sentral styring i seg selv, men at det fordrer en bred og genuin involvering av 
interessentgrupper i ulike faser av gjennomføringen. En felles erfaring fra disse store 
implementeringsprosjektene er at e-helse ikke er en engangsinstallasjon, men et kontinuerlig 
utviklingsprosjekt. Når systemet er installert, må en også utvikle mekanismer som gjør det mulig å 
håndtere nye forventninger og krav om oppdateringer og nyutvikling på ulike nivå, et system som 
sikrer at sluttbrukerne deltar i prioritering av behov.  

3.3.1.3 Samstyring 
I land som kombinerer en sterk statlig rolle i utviklingen av nasjonale standarder, infrastruktur og 
tjenester med lokal autonomi i valg av IKT system krever utvikling av nasjonale e-helse løsninger 
medvirkning fra et stort utvalg grupper som alle må samarbeide for å frembringe ønsket resultat. Det 
er ikke friksjonsfritt. Spenningsforhold mellom sentralt og desentralt nivå må håndteres innenfor en 
styringsmodell. Trenden er at det etableres ulike modeller for samarbeid, samordning og samstyring 
med bred strategisk representasjon. Slike konsepter bygger på en erkjennelse av at 
interessentgruppene har ulike utgangspunkt, mål og ressurser samtididig som de har en felles 
forståelse av nødvendigheten for å enes om felles e-helse funksjoner, standarder og strategi. En 
modell for samstyring er et operativt rammeverk for samarbeid der partenes ulikheter anerkjennes, 
respekteres og kombineres. Samstyring resulterer gjerne i felles strategier, prosjekter og eierskap til 
organisasjoner, og viser seg å ha en sterk integrativ kraft i et heterogent aktørfelt. Samstyring kan 
også være en viktig arena for konstruktiv kritikk og korreksjoner som muliggjør justeringer og 
kansellering av tiltak på et tidlig tidspunkt. Slik strategisk fleksibilitet er viktig både i lys av en 
dynamisk politisk kontekst og i en situasjon med distribuert kontroll med IKT-utviklingen.  
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De fleste av landene har valgt et konsept der en opprettholder lokal autonomi i valg av EPJ-løsning. 
En tilnærming som gjerne forbindes med mulighet for mer spesialutviklede systemer, tilpasset ulike 
lokale kontekster og behov. Konseptet bygger på en erkjennelse av at ulike interessentgrupper har 
ulike utgangspunkt, mål og ressurser, samtididig som de har en felles forståelse av nødvendigheten 
for å enes om felles e-helsefunksjoner, standarder og strategi. Myndighetene er ansvarlige for 
investeringer i nasjonale infrastrukturkomponenter og fellestjenester. Lokale virksomheter er 
autonome i valg av IKT-løsninger innenfor rammene av nasjonale standarder for interoperabilitet og 
omforente politiske målsettinger med utspring i betydelig lokal konsultasjon. Det handler ikke om 
replikasjon av kliniske systemer på tvers av virksomheter, men om å definere et politisk rammeverk 
for konvergens mellom offentlige og private aktører, og lokale og sentrale systemer i et funksjonelt 
nasjonalt system. Myndighetene skal effektivt kunne forfølge politiske målsettinger på nasjonalt nivå 
slik disse kommer til utrykk f.eks. i form av nasjonal infrastruktur, standarder for interoperabilitet, 
EPJ-modell, lovgivning knyttet til informasjonssikkerhet, personvern og samtykke, samt utvikling av 
offentlige goder som digital kompetanse. Myndighetene finansierer offentlige virksomheter slik at de 
kan kople seg på den nasjonale infrastrukturen. Samtidig begrenser myndighetene seg fra en aktiv 
rolle i design, kjøp og forvaltning av EPJ-løsninger, og forsøker heller ikke å påvirke det som skjer 
lokalt. Dette er ikke friksjonsfritt.  

Spørsmålet om graden av nasjonal eller regional kontroll med EPJ-løsninger og utvikling av nasjonal 
IKT-arkitektur er et sentralt tema som går igjen i mange av landene i studien. Sterke 
interessentgrupper i den kanadiske helsesektoren taler for eksempel for å ikke bruke kreftene på 
etablering av nasjonal interoperabilitet, når det vil være mer realistisk og effektivt på å oppnå 
regional interoperabilitet som understøtter klinisk utbredelse og samhandling regionalt. Argumentet 
her, som i mange av de andre landene, er at pasientmobiliteten i all hovedsak foregår innad i 
regionene. Fra nasjonalt hold dekker ikke en slik arkitektur behov for datautveksling for 
monitorering, forskning og analyse. Slike spenningsforhold mellom nasjonalt og regionale nivå må 
håndteres innenfor en styringsmodell dersom nasjonal elektronisk samhandling er en målsetting. For 
de fleste av landene dette gjelder er trenden at myndighetene prøver ut ulike modeller for 
samarbeid, samordning og samstyring med bred strategisk representasjon. Typisk etableres det én 
rådgivende gruppe, gjerne med representanter fra fagorganisasjoner, virksomheter og 
forvaltningsorganer som har som formål å formalisere dialogen mellom interessentgruppene i 
sektoren, og skal foreslå strategi, identifisere nye fokusområder, etablere arbeidsgrupper og 
rapportere til en høynivågruppe. Høynivågruppen har gjerne et mer eller mindre formalisert 
strategisk besluttende mandat. Gruppens formål er å formalisere hittil ad hoc samarbeid mellom 
stat, regioner og virksomhetsleder. Gruppen fokuserer på strategisk diskusjon og fungerer som en 
arena for felles beslutninger for retningen på fremtidig arbeid og prioriterte fellesprosjekter. Grupper 
som dette får gjerne ansvaret for å følge opp nasjonale strategier og aktørenes etterlevelse av disse.  

Samtidig som NPfIT i England faktisk etablerte en nasjonal infrastruktur med en rekke tilhørende 
fellestjenester, peker engelske helsemyndigheter på tap av tillit i sektoren for e-helse prosjektet i sin 
helhet som den største, og mest negative erfaringen. Mens NPfIT gjerne trekkes frem i internasjonal 
sammenheng som et argument for ikke å igangsette nasjonale e-helseprosjekter, beskrives Danmark 
ofte som et internasjonalt foregangsland på e-helseområdet. Danmark har fått mye oppmerksomhet 
internasjonalt for å ha etablert nasjonal infrastruktur, komponenter og tjenester for 
informasjonsutveksling. Det til tross for at danskene som i England også har kansellert nasjonale e-
helse prosjekter, først i 2008 G-EPJ-prosjektet og fem år senere NPI-prosjektet. Mens det engelske 
programmet i evalueringer har blitt kritisert for å mangle en exit-strategi noe som i kombinasjon med 
en kultur i Helsedepartementet som ikke var åpen for identifikasjon og justering av strategiske og 
tekniske feil, førte til at uunngåelige tilbakeslag i et så stort og komplekst prosjekt fikk vokse til 
systemiske feil. Til forskjell fra NPfIT i England, gjorde Danmark flere strategiske justeringer av 
konseptvalg mellom 2000 og 2010. Danmark har utviklet en modell for samstyring som ikke bare 
innebærer felles strategier og prosjekter. De sentrale partene eier også i fellesskap de nasjonale 
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leverandørorganisasjonene Sundhed.dk og MedCom. Med høy politisk interesse i e-helse oppleves 
MedCom som en viktig samlende arena – en politisk nøytral grunn for samarbeid om konkrete 
prosjekter. Til tross for at spenningsforholdet mellom partene i den danske helsesektoren til tider har 
vært høyt, møtes partene gjennom denne styringsmodellen regelmessig rundt samme bord for å 
identifisere og prioritere felles løsninger for videre utvikling av nasjonal arkitektur. Disse 
forhandlingene gir en ramme for konstruktiv kritikk, som igjen gjør det mulig å justere og eventuelt 
kansellere prosjekter på et tidlig tidspunkt. Dermed har man i Danmark unngått de enorme 
kostnadsoverskridelsene og den oppildnede konflikten mellom myndigheter og fagmiljøer som 
preget det engelske NPfIT.  

Strategisk fleksibilitet synes viktig i en situasjon der den politiske konteksten for de nasjonale e-
helseprosjektene i større og mindre grad er i kontinuerlig endring, og der kontrollen over den 
nasjonale arkitekturen er distribuert. Samtidig rommer også denne styringsmodellen usikkerhet 
knyttet til hvorvidt partene vil etterleve felles beslutninger på frivillig basis, eventuelt hvilke 
virkemidler som bør benyttes og hvordan for å sikre at omforente målbilder realiseres. Styring basert 
på konsensus bygger på tidkrevende og møysommelige prosesser, det kan oppleves ineffektivt for 
virksomheter der eksisterende mangler i IKT arkitekturen gir opphav til akutte behov.  

3.3.2 Finansiering  

Nasjonale infrastrukturer og fellesløsninger for e-helse krever store og langsiktige investeringer. Som 
regel er dette ikke er investeringer som én region eller virksomhet kan bære alene. Mange land 
arbeider med å etablere finansieringsmodeller som er bærekraftige over tid, og som håndterer 
utgifter til utvikling, drift og forvaltning så vel som oppdateringer og nyutvikling. Generelt, er det en 
økende interesse for sosioøkonomiske analyser, kombinert med bærekraftsanalyser for hvordan 
dekke investeringer fra offentlig budsjetter.  

Generelt er erfaringene i de ulike landene at desentraliserte konsepter som majoriteten av landene 
har valgt gir opphav til krav om at det utvikles mer raffinerte modeller for samfinansiering der lokale 
investeringer i EPJ-løsninger kombineres med statlig finansiering av infrastruktur og fellesløsninger. 
utfordring i mange land har vært at prosjekter som estimerer kollektiv nytte i for stor grad baserer 
seg på at individuelle organisasjoner skal finansiere ressurskrevende løsninger i deres operative 
domene for å muliggjøre bredere økonomiske effektivitet og samfunnsgevinster i andre 
organisasjoner og samfunnet som helhet, uten kompenserende mekanismer. Det etterspørres 
verdiforslag som kan vise en felles grunn for alle aktører som skal samhandle, og håndtere 
utfordringer med skjevfordeling av kost-nytte. I Danmark er det etablert samfinansiering av e-
helsetiltak innenfor rammene av årlige økonomiforhandlinger mellom stat, regioner og kommuner. 
Finansieringsmodellen bygger på prinsippet om at den som høster gevinster av et tiltak også skal 
finansiere det. I Skottland er det lansert en ny finansieringsmodell der majoriteten av finansieringen 
skal distribueres til regionale helsemyndigheter fremfor til prosjekter eller til bruk av sentrale 
myndigheter. Intensjonen er å øke fleksibiliteten og sikre at finansiering genereres nærmere 
helsepersonell og pasienter, noe som anses som viktig for å skape resultater.  

Videre arbeides det i mange av landene med å finne finansieringsmodeller som er bærekraftige over 
tid, og som tar over seg e-helseprosjektenes ulike faser. I Estland ble utviklingen av EHNIS i stor grad 
finansiert av EU-midler. Etter implementering oppleves det som utfordrende å finne kilder til den 
videre finansiering av infrastruktur og organisasjoner rundt. Sverige har erfaring med samfinansiering 
mellom landsting, regioner og kommuner siden etableringen av Inera AB.  I en tid med preget av en 
vanskelig økonomisk situasjon i landsting og kommuner er det også vanskelig å øke budsjettene for 
e-helse. Dette til tross for en analyse fra SKL som viser at kun omlag 3 % av landstingenes og 
regionenes totale investeringer i IKT går til e-helse. Andelen har holdt seg på samme nivå de siste fire 
årene, til tross for økt ambisjonsnivå og en signifikant økning i bruk av infrastrukturer og tjenester. I 
virksomhetsplanen for 2015 understreker Inera AB at nyutvikling vil kreve substansielle investeringer 
i kommende år. Inera AB opplever det nå som utfordrende å finne finansiering av nye prosjekter 
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fordi kostnader forbundet med forvaltning og drift av eksiterende systemportefølje beslaglegger 
størstedel av budsjettet. For å frigi midler i budsjettet satses det på å øke innsatsen for 
fellesprosjekter, anskaffelser og drifting av systemer, samt unngå dyr parallell utvikling. Det foreslås 
også å vurdere om det er muligheter for synergieffekter på tvers av ulike teknologiområder.  

Parallelt med krav om samfunnsøkonomiske analyser og modeller for samfinansiering reises det i 
mange av landene krav til helsepolitikere om å designe effektive belønnings- og refusjonssystemer 
som gir logiske insentiver. Aktørene vil da optimalisere tjenestene, som eksempelvis godt 
strukturerte og kalibrerte stykkpris eller inntekstbaserte systemer som stimulerer resultat, kvalitet, 
sikkerhet og forebygging - ikke volum av tjenester. Særlig har flere av landene gode erfaringer med 
bruk av incentivordninger i en implementeringsfase og tidlig bruk-fase. I Australia, f.eks., har 
myndighetene investert betydelige midler i et insentivprogram for å stimulere allmennlegepraksiser 
til å ta i bruk EPJ løsninger. Ulike kriterier både for bruk av eID, informasjonssikkerhet, lagring av data 
og tidsbruk på å lese og skrive i systemet belønnes og har ledet til relativ rask utbredelse av EPJ i 
legepraksiser. Erfaringene er tilsvarende i New Zealand, Danmark og, som tidligere nevnt, USA.  

3.3.3 Lovgivning  
Lovgivning bidrar til å gi nasjonale e-helseprosjekter et tydelig politisk rammeverk. Legale debatter 
knyttet til e-helse har særlig omhandlet behovet for å regulere tilgang til informasjon og ulike 
modeller for å sikre informert samtykke. Det har vist seg vanskelig å rekruttere brukere til e-
helsesystemer på frivillig basis. Derfor har såkalte reservasjonsbaserte løsninger vært brukt, men ikke 
uten konflikt. Reservasjonsbaserte løsninger rommer potensielt større risiko for brudd på 
informasjonssikkerhet og personvern, da hele befolkningens helseopplysninger vil være tilgjengelig 
fra ett system. I Nederland, så vel som i England har nasjonale e-helseprosjekter blitt preget av 
offentlige debatter om personvern.  

Det engelske Care.data-prosjektet hadde som formål å trekke EPJ-data fra primærhelsetjenesten og 
kople denne med EPJ-data fra sykehusene for å få et mer komplett bilde av pasientforløp. Utydelig 
håndtering av personvernsaspektene ved løsningen og nyheten om at myndighetene hadde solgt 
personidentifiserbare data videre til forsikringsselskaper skapte offentlig skandale. Som et resultat 
ble prosjektet lagt på is.  

I Nederland er AORTA-prosjektet i ettertid kritisert for teknologideterminisme og for å ha 
undervurdert behovet for offentlig debatt, brukerinvolvering og politisk forankring. Det sentrale 
elementet i AORTA programmet var egentlig ikke hvilken teknisk infrastruktur en skulle bygge, men 
hvilken form for fremtidig helsetjeneste som skulle realiseres. Ved å kople seg til AORTA ville 
pasienter og helsepersonell ta spranget fra et system bestående av lokale informasjonsøyer til 
utstrakt elektronisk samhandling og mer integrerte, pasientsentrerte former tjenesteyting. Samtidig 
betød EPJ-løsningen også endringer i et legalt rammeverk for personvern med dype røtter i landets 
historie med jødeforfølgelse.  I ettertid er det derfor lett å se at en slik sosiopolitisk endring krevde 
langt større involvering av sluttbrukere og mer offentlig debatt enn det som programmet la opp til. 
Det eksisterte mange meninger om hva den nasjonale EPJ-løsningen var, hvordan den skulle brukes, 
og dens nytteverdi. Mangelen på en tydelig sektoridentitet, i kombinasjon med et betent 
samarbeidsklima mellom myndigheter og fagmiljøer resulterte i at fagorganisasjonene ikke følte noe 
eierskap til prosjektet og uttrykte sterke reservasjoner under den parlamentariske debatten der den 
nasjonale EPJ-løsningen skulle gjøres obligatorisk. Uten den faglige støtten som kunne balansere 
risiko knyttet til informasjonssikkerhet med potensialet for pasientsikkerhet ble personverndebatten 
som blusset opp i media tuen som veltet lasset. 

Erfaringene landene har hatt med legale spørsmål knyttet til e-helse tilsier at det er viktig å gjøre 
spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet og personvern til en del av et utviklingsprosjekt og ikke 
trekke skarpe skiller mellom tekniske og politiske spørsmål. Bred offentlig debatt bidrar til en mer 
balansert debatt der spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet og personvern ses opp mot 
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potensialet for økt kvalitet og pasientsikkerhet. Offentlig debatt om e-helse tiltak klargjør også 
rasjonale for offentlige investeringer og juridiske reformer på en måte som gir e-helse tiltak en 
tydelig sektoridentitet. Det er viktig når en skal mobilisere politisk og faglig støtte for e-helse. 

3.3.4 Pedagogiske virkemidler 
Utover de tradisjonell harde virkemidlene, introduserer flere land pedagogiske virkemidler for å sikre 
at nasjonale e-helse løsninger innføres og tas i bruk. Herunder kompetanserammeverk, 
implementeringsstøtte, erfaringsnettverk, program for endringsledelse, samt retningslinjer og 
veiledere. Utgangspunktet er en erkjennelse av det ikke alltid er manglende prioritering eller 
økonomiske rammer som hindrer utbredelsen av e-helseløsninger, men mangel på kompetanse 
lokalt i gjennomføring av komplekse e-helse prosjekter.  

I Danmark har MedCom, utover å være leverandør av infrastrukturtjenester, også hatt en viktig 
funksjon som nasjonal implementeringsstøtte for nasjonale EPJ løsninger, særlig i kommuner og 
blant allmennleger. Danmarks raske implementering av elektroniske meldinger forklares dels 
nettopp med denne funksjonen. Argumentet for en slik ordning har vært erkjennelsen av at mange, 
særlig små kommuner mangler kompetanse på gjennomføring av komplekse e-helseprosjekter, og at 
en ambulerende implementeringsstøtte kan være vel så virkningsfull som det å tilføre ressurser i 
form av ekstra penger eller tid.  

Både i Australia og i Canada anerkjenner man behovet for å inkludere endringsledelse som et 
element av en nasjonal strategi for e-helse. Særlig pekes det på at behovet for en dedikert og 
strukturert tilnærming er nødvendig i sykehussektoren, der særlig komplekse organisasjoner har 
stort behov for veiledning i endringsprosesser med store potensielle ringvirkninger.  

Skottland har utarbeidet et nasjonalt rammeverk for e-helsekompetanse. Arbeidet springer ut av det 
skotske prinsippet om at klinikere skal være i førersetet på e-helseutviklingen, samt prinsippet om 
bred representasjon fra alle interessentgrupper i styrings- og koordineringsgrupper på alle nivå. 
Begge prinsipper stiller store krav til kompetansebygging. Det nasjonale rammeverk for e-
helsekompetanse skal veilede aktørene lokalt når de skal forstå sine kompetansebehov og igangsette 
tiltak for å sikre at disse er dekket.  

3.4 Erfaringer med bruk av nasjonale systemer for informasjonsdeling 
Blant landene som har innført og fått erfaring med bruk av konsepter for informasjonsdeling og 
samhandling som baserer på HIE-løsninger beskrives arbeidet med systemintegrasjon som ekstremt 
komplisert og tidkrevende å håndtere. Stor avhengighet mellom installerte systemer gjør også at det 
oppleves som risikabelt å oppdatere eksisterende eller introdusere nye systemer. Samtidig erfarer 
flere av landene at systemintegrasjonen har medført mindre bruk av felles informasjon enn 
forventet. Dette forklares ved at fellesinformasjonen i stor grad består av ustrukturerte data.  

I Andalucia server én IT-plattform og to felles databaser hele helsesektoren. Ved hjelp av strenge 
krav til integrasjon oppleves sammenkoplingen av en rekke systemer som én felles løsning for 
sluttbrukerne. Virksomheter og myndigheter henter ut rapporter på prioriterte områder som 
medikamentforeskrivning og ventefrister. Likevel gjør mangel på strukturerte data det utfordrende å 
kapitalisere på regionens felles informasjon. Det er utviklet et såkalt «Ventana Magica» (Magisk 
vindu) som gir oversikt over den mest relevante felles informasjonen i EPJ-systemene. Utsnittet 
baserer seg på strukturert informasjon og er mye brukt. Ved behov for ytterligere informasjon må 
brukeren søke seg gjennom store fritekstbaserte dokumenter. Mangel på god søkefunksjonalitet gjør 
dette svært tidkrevende. Resultatet er at tilgjengelig felles informasjon ikke tas i bruk.  

Grad av sentralisering og grad av strukturering er et åpent spørsmål som avhenger av hvordan 
helseinformasjon skal benyttes i de ulike land. Dersom det er tilfredsstillende med tilgang til hele 
journalnotater uten kontekstrelatert automatisk prosessering, er det også ukomplisert å bygge 
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eksempelvis en referanseregister-modell som peker til en journal i et lokalt EPJ-system. Dersom 
derimot automatisk prosessering av helseinformasjon og kontekstuell forståelse for ulike behov er 
nødvendig, kreves semantisk interoperabilitet og en svært strukturert informasjonsmodell. Med 
denne avveiningen som utgangspunkt igangsetter Finland det nasjonale KanTa-prosjektet. Finland 
velger å gå bort fra den regionale modellen for datalagring, og innfører i stedet en sentralisert 
datalagring kombinert med en sterkt standardisert og strukturert informasjonsmodell. Med svært 
mange ulike «legacy»-systemer i bruk i kommunene var utfordringen å balansere lokal autonomi i 
valg av IKT-løsninger med en sterkt strukturert og sentralisert informasjonslagring som gir tilgang til 
helseinformasjon over pasientenes livsløp. Den nasjonale kodeserveren skal bidra til semantisk 
interoperabilitet mellom de regionale EPJ-løsningene og det nasjonale helsearkivet. De foreløpige 
erfaringene er at konseptet krever betydelig arbeid, og at det er vanskelig og tidkrevende å enes om 
semantisk interoperabilitet. Når modellen er etablert, krever endringer i informasjonsmodellen bred 
ekspertise innen ulike områder av informatikk, helsefag og organisasjon. Det finske konseptet krever 
med andre ord mye i form av kompetansebygging. Fordelen er at helseinformasjon kan utnyttes for 
flere ulike formål; nye måter å analysere befolkningshelse, sykdomsutvikling og behandlingseffekter; 
mer kunnskapsbasert praksis ved hjelp av prosess- og beslutningsstøtteløsninger; mer skreddersydd 
forebygging og behandling av pasienter. Men det er fortsatt uvisst hvordan dette kan komme til 
nytte, og hvordan løsningen evner å holde seg oppdatert i tråd med teknologisk og helsefaglig 
utvikling.  

Utfordringer med standardiseringsarbeidet og med å sikre at standarder tas i bruk er i følge en større 
EU-studie en sentral årsak til at mange land ikke evner å realisere visjoner om et nasjonalt e-
helsesystem i tråd med visjonene for helhetlige pasientforløp på tvers av helse- og omsorgssystemet. 
(2) (3) (4) 

Utfordringen er todelt og omhandler både utvikling av standarder og implementering av standarder. 
Standarder er ikke statiske, de utvikles kontinuerlig i respons til nye teknologer og nye faglige behov. 
Jo lengre et klinisk system er operativt, jo mindre etterlever det en standard, opp til et punkt hvor 
det er så gammelt at det oppnår «legacy»-status. Vi kan derfor forstå standarder som bevegelige mål 
som veileder langsiktig konvergens av lokale systemer mot integrerte nasjonale e-helseløsninger 
under kontinuerlig utvikling. Implementering er kontinuerlig og kompleks fordi det kan finnes ulike 
konkurrerende standarder, ulike versjoner av samme standarder, ulik implementering av samme 
standard, manglende standarder og manglende kunnskap om at standarder eksisterer. En 
nøkkelutfordring er fragmenteringen i helse-IT-markedet. Det eksisterer mange nasjonale 
leverandører og, som et resultat av fusjoner og overtakelser, et mindre sett store internasjonale 
leverandørselskaper. Leverandører av helsetjenester bruker typisk mange ulike IKT-systemer fra ulike 
leverandører, som hver understøtter spesifikke funksjoner. I et slikt heterogent miljø er evnen til å 
dele informasjon mellom systemer – interoperabilitet – kritisk, og behovet for tekniske standarder 
grunnleggende.5 Utfordringer knyttet til interoperabilitet finner vi i de fleste industrier, og kanskje 
særlig i helsesektoren. Det er fordi e-helsestandarder er sammensatt av utfordringer fra det 

                                                           
 

 

5 Interoperabilitet defineres her som muligheten for to eller flere informasjonssystemer å utveksle data som kan lese av 
maskiner og mennesker, eksempelvis informasjon og kunnskap. I helsesektoren kan interoperabilitet bety muligheten for 
automatisk utveksling av pasientdata fra ett laboratoriesystem til et medisinsk EPJ system innen et sykehus, utvikle 
røntgenbilder elektronisk mellom ulike sykehus og allmennleger, overføre refusjonsdata elektronisk fra et sykehus til et 
forsikringsfond, eller å sende in data om hyppigheten av en sykdom til et offentlig register i et informasjonssystem.  
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generelle IKT-området, pluss utfordringene spesifikke for e-helseapplikasjoner som skal tilpasses høy 
helsefaglig innovasjonstakt. 

Per i dag har ingen land definert alle standarder som behøves for å støtte interoperabilitet i et 
nasjonalt informasjonssystem. I en situasjon preget av utfordringer knyttet til heterogene 
systemlandskaper representerer leverandører av såkalte suite-systemer en mulighet til å omgå 
utfordringene med fragmenterte standarder ved å tilby ett integrert produkt som reduserer behovet 
for standarder for de som benytter løsningen, og dermed reduserte integrasjonskostnader. Selv om 
slike løsninger leveres som hyllevare, krever implementering av slike løsninger selvfølgelig også 
tilpasning til nasjonalt rammeverk for interoperabilitet, rapporteringskrav, og faglige standarder og 
retningslinjer. Hovedstadsregionen og Region Sjælland i Danmark har anskaffet en slik plattform, og 
er i gang med implementering. Erfaringene herfra er at dette er en særdeles krevende prosess med 
en stor gruppe klinikere og helsefaglig personell involvert. Arbeidet med standardisering innenfor 
rammene av et program for systemimplementering, med ledelsesfokus, dedikerte ressurser, tydelige 
mål og tidsfrister mm, øker gjennomføringsevnen for oppgaver som er fundamentale for det 
nasjonale, så vel som det regionale e-helsesystemet, uavhengig av denne anskaffelsen. Selv om det 
regionale programmet har satt i gang prosesser med å videreutvikle det nasjonale e-helse systemet – 
eksempelvis gjennom en nødvendig konkretisering av lovverket – er det likevel ikke slik at 
standardiseringsarbeidet som nå skjer i de to regionene kan gjenbrukes direkte av andre regioner 
dersom de velger samme løsning. Programledelsens vurdering er at prosessene som kopler teknisk 
og faglig standardisering krever lokal gjennomføring. Behovet for bred mobilisering lokalt var også i 
dette tilfellet avgjørende for valg av leverandør – programmet ønsket seg en partner som mer enn 
bare å levere en løsning også tok ansvar for implementering av denne.  

De foreløpige erfaringene med bruk av nasjonale løsninger for informasjonsutveksling og elektronisk 
samhandling som landene har etablert peker på mangelen på strukturerte data som en sentral 
barriere for å oppnå målet om sosioteknisk integrasjon. Funnene i studien peker på tre strategier 
som tas i bruk for å møte utfordringen. Den første går ut på å utvikle søkefunksjonalitet som gjør det 
mulig å finne relevant informasjon i ustrukturert tekst på en effektiv måte. Den andre bygger på 
semantisk interoperabilitet og en strukturert informasjonsmodell som muliggjør automatisk 
prosessering av informasjon. Anskaffelse av såkalte suite-systemer representerer en tredje strategi, 
der ett integrert produkt reduserer behovet for standarder, og dermed senker 
integrasjonskostnader. 

3.5 Avsluttende kommentarer  

3.5.1 E-helse som politisk virkemiddel 

E-helse er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå ønskede endringer i måten vi utøver 
helse og omsorg. Koplingen mellom IKT-tiltak og helsepolitiske målsettinger er sentral når en skal 
mobilisere brukere. Gjennomgående erkjennes det i de nasjonale strategidokumentene at det å 
høste gevinster av løsninger for informasjonsdeling ikke bare handler om systemintegrasjon og 
semantisk interoperabilitet, men også om standardisering og harmonisering av helsefaglig praksis. 
Hvilke e-helseløsninger som utvikles, hvordan prosjekter skal gjennomføres, og hvordan løsningene 
skal tas i bruk er i stor grad avhengig av større fagpolitiske debatter om organisering av 
helsetjenester. Retning og styrke på prosjektene er til en hver tid mer eller mindre preget av 
sosioøkonomiske rammebetingelser og rådende politisk ideologi.  

I England og i Nederland kanselleres to sterkt sentralstyrte e-helse tiltak i kjølvannet av politiske 
skifter der konservativ-liberale partier inntar regjeringsposisjon. Strategiske endringer på e-
helseområdet er altså her ikke nødvendigvis kun et resultat av en mislykket gjennomføringsstrategi, 
men en effekt av mer gjennomgripende liberale helsereformer der et konseptvalg basert på en sterk 
statlig rolle er i utakt med rådende politisk ideologi. Et skifte til en markedsorientert tilnærming til e-
helse handler om å desentralisere valg og ansvar i et system der EPJ-løsninger utvikler seg på måter 
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som bedre reflekterer lokale behov, og det handler om å beholde et mangfold av aktører for å 
fremme konkurranse i markedet. 

På den andre siden kan en tydelig kopling til rådende politikk være en effektfull driver for e-
helsetiltak. Ser vi på Díraya-prosjektet i Andalucia er det merkbart at prosjektet ikke primært 
definere seg som et teknisk utviklingsprosjekt, men i stedet arbeider bevisst med kontinuerlig å 
aktualisere IKT systemer som potente virkemidler for å realisere helsepolitikk, herunder kontroll med 
utbetaling av sykepenger, ventelistegarantier og reduksjon i bruk av antibiotika.  

Der IKT løsningene fremviser en reell og konkret nytte ved å bidra til å realisere aktuell helsepolitikk 
går implementering raskere, systemer tas i bruk og e-helse som helhet oppleves som nyttig. Det 
tilsier at det er viktig å forstå den helsepolitiske konteksten for e-helse: Hva er de førende politiske 
målsettingene; Hvilke organisasjonsformer skal realiseres; Hvordan kan IKT bidra til modernisering av 
helsesystemet.  

3.5.2 E-helse tiltakene møter krav om transparens og dokumentasjon av nytteeffekt  

Politiske oppmerksomhet går begge veier. Samtidig som bevisstheten rundt e-helse som politisk 
virkemiddel har økt, stilles det også sterkere krav til at e-helse tiltakene skal innfri de politiske 
forventingene de bygger opp for å legitimere IKT investeringer i helse- og omsorgssektoren. I 
kjølvannet av de siste tiårenes offentlige investeringer i nasjonale e-helsesystemer har den politiske 
oppmerksomheten rundt e-helse økt. Det siste tiåret har riksrevisjoner blitt gjennomført i flere land 
og resultert i sterke anbefalinger om økt transparens og profesjonalisering på e-helseområdet. Dette 
må anses som positivt og viktig i et felt som tradisjonelt ikke har vært opptatt av, eller manglet 
metoder for, dokumentasjon og evaluering. Gapet mellom postulerte og empirisk demonstrerte 
nytteeffekter er en kjerneutfordring for store e-helse tiltak. Mangel på robuste verdiforslag er særlig 
problematisk i helsesektoren der krav om evidensbasert praksis har fått sterkt fotfeste, og i en tid der 
landenes helsesystemer er under sterkt økonomisk press. Flere studier peker på manglende 
dokumentasjon av nytteverdi av investeringer i e-helse av nasjonal skala (5). 6 Samtidig er ikke 
nødvendigvis en negativ konklusjon ensbetydende med at e-helse er uten effekt. Studiene viser ikke 
at e-helse ikke bidrar til å heve kvalitet, øke pasientsikkerhet, men at det mangler objektiv 
vitenskapelige støtte for slike antakelser. Offentlige investeringer i e-helse kan til syvende og sist 
være en god investering.  

Manglende dokumentasjon av nytteeffekter forklarer hvorfor mange innovative e-helse løsninger 
ikke tar av som forventet. Uten at alle aktørene i samhandlingskjeden ser en klar og realistisk nytte vil 
ikke e-helse løsninger tas i bruk på tvers av systemet. Helsetjenestevirksomhet er storskala 
økonomisk aktivitet som utgjør rundt 10 % av bruttonasjonalproduktet i de fleste OECD-land. 
Introduksjon av disruptive endringer i en industriell sektor av den størrelsesorden skaper 
nødvendigvis reaksjoner fra etablerte interessentgrupper. 

Et eksempel på dette er blant annet Estland hvor innbyggere og interessentgrupper generelt er 
positivt innstilt til elektroniske løsninger, også e-helse. Mangel på dokumentert nytte av det 
nasjonale programmet, kombinert med utfordringer med å finne varig finansiering, har åpnet for 
kritiske røster. Den estiske legeforeningen har vært kritisk til det nasjonale e-helseprosjektet fra 
starten, og har stilt spørsmål ved de antatte effektene av programmet i form av økt effektivitet og 

                                                           
 

 

6 Det er dokumenter positive nytteverdier på enkeltområder som legemiddelhåndtering, samt for tiltak på regionalt og lokalt 
nivå. Argumentet bygger på manglende dokumentasjon av nytteverdier av nasjonal skala.   
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kvalitetsheving. Legeforeningen peker på at det tar tid fra pasientbehandling når leger får ansvar for 
å oppdatere den sentrale databasen. Videre har legeforeningen også pekt på at det å gi pasienten 
tilgang til journalopplysninger vil gjøre leger mer forsiktig i sine vurderinger og dokumentasjon av 
disse av frykt for søksmål fra pasienter ved feilbehandling, og at resultatet kan bli en reduksjon i 
kvalitet. 

Som en respons på krav om økt transparens og profesjonalitet har flere land nå igangsatt tiltak som 
skal bidra til å ansvarliggjøre involverte aktører. Det handler bl.a. om krav om kost-nytte analyse, 
porteføljestyring, bruk av anerkjent prosjektmetodikk, og indikatorer som synliggjør resultater målt 
opp mot helsepolitiske mål.  

Flere land, som eksempelvis Danmark og New Zealand, har de siste fem-ti årene igangsatt arbeid 
med å profesjonalisere gjennomføringen av e-helseprosjekter for å øke transparens rundt tiltakene 
og ansvarliggjøre involverte aktører. I begge land er det utviklet kontorer for porteføljestyring både 
på regionalt og nasjonalt nivå. Før nye felles offentlige eller regionale prosjekter igangsettes i 
Danmark, foreligger det krav om et verdiforslag som møter sluttbrukernes forventninger og behov 
samtidig som kost/nytte perspektivet er balansert. Det er et krav at prosjektene anvender 
internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk og det skal defineres milepæler som synliggjør resultater 
av satsningen i forhold til å redusere spesifikke barrierer for god helse og omsorg. 
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