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Sammendrag 

Gjennom alternativanalysen er alle konseptalternativene vurdert opp mot måloppnåelse, 

samfunnsøkonomisk kost/nytte og gjennomføringsrisiko. 

Vurderingen av mål- og kravoppfyllelse viser at alle investeringsalternativene gir vesentlige 

forbedringer av dagens situasjon og relativt til nullpluss. De vil i middels til stor grad realisere alle mål 

og krav knyttet til «Én innbygger – én journal».  

Det er krevende å utarbeide en heldekkende samfunnsøkonomisk analyse av et så stort tiltak, som 

favner så bredt og som vil strekke seg over lang tid. Formålet med utredningens effektanalyse har 

vært å belyse samfunnsverdien av konseptalternativene for de effektene der konseptenes 

egenskaper medfører ulik effektrealisering, og dermed gi grunnlag for valg av konseptalternativ, jf. 

KS-ordningen. Analysen belyser med andre ord ikke en total samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de 

ulike konseptene.  

I effektanalysen er det gjort et utvalg av i hovedsak direkte effekter for prissetting der det eksisterer 

tilstrekkelig gode data og evidens. I beregningene er det lagt til grunn et forsiktighetsprinsipp for 

beregningsvariablene. I tillegg til de prissatte effektene representerer de ikke-prissatte effektene en 

betydelig samfunnsøkonomisk verdi. Disse bør for valg av utviklingsretning veie like tungt som de 

prissatte.  

Effektanalysen viser at konseptalternativ 8 har størst effektpotensial, både når det gjelder de 

prissatte og ikke-prissatte effektene. Konseptalternativ 4 har noe høyere effektpotensial enn 

konseptalternativ 9. Effektpotensialet for konseptalternativene skiller seg i det vesentligste på tre 

punkter: i hvilken grad helsepersonell ved tjenstlige behov har full tilgang til pasientopplysninger, i 

hvilken grad kjerneprosessene for helsepersonell understøttes i og på tvers av virksomheter, og i 

hvilken grad det oppnås skalafordeler i drift og forvaltning av IKT-systemene. Konseptalternativ 8 og 

4 har nærmest samme effektpotensial på de to første punktene ettersom begge alternativene gir en 

konsolidert informasjonstilgang og integrert beslutnings- og prosesstøtte henholdsvis nasjonalt eller 

regionalt. I konseptalternativ 9 opprettholdes et skille mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten både når det gjelder informasjonsdeling og 

prosesstøtte. Gjennom bruk av en mer avansert samhandlingsløsning enn det som er brukt i dag, vil 

det være mulig å realisere en informasjonsdeling og prosesstøtte som i stor grad oppfyller målene og 

ambisjonene i «Én innbygger – én journal». Konseptalternativ 8 er det alternativet som vil gi størst 

skalafordeler i drift og forvaltning av IKT-systemene.  

Kostnadsanalysen viser at alle konseptalternativene krever betydelige investeringer over 

investeringsperioden på om lag 10 år, selv om merinvesteringer relativt til nullplussalternativet er 

moderate. Det er imidlertid relativt store kostnadsmessige forskjeller mellom konseptalternativene. 

Konseptalternativ 8 er i sin natur det konseptet som realiserer størst skalaeffekter i 

gjennomføringsprosjektet og kommer derfor ut med lavest investeringskostnad.  Både 

konseptalternativ 4 og 9 innebærer at investeringer vil foretas i fire ulike regioner med lavere 

realisering av skalafordeler knyttet til styring, utvikling, drift og forvaltning. I estimering av 

basiskostnader er det lagt inn en forutsetning om at det vil være vesentlig samarbeid mellom de fire 

regionene hvilket vil delvis redusere investeringskostnaden. Det er imidlertid gjort en betydelig 

usikkerhetsavsetning for å dekke inn risikoen for at denne synergien ikke realiseres. 
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Risikoanalysen viser at det vil kreves endringer og utvikling av bl.a. eierstyring, virksomhetsstyring, 

fagstyring og regelverk for alle konseptalternativene.  

Konseptalternativ 4, regionale løsninger for helse- og omsorgssektoren, stiller krav til etablering av 

regionale styringsmodeller og regional kapasitet, og risiko er særskilt knyttet til gjenbruksgraden av 

spesialisthelsetjenestens eksisterende løsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Konseptalternativ 9, en felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 

regionale løsninger for spesialisthelsetjenesten, stiller krav til at det etableres en nasjonal 

styringsmodell for felles styring og utvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Risikoen 

er spesielt knyttet til at det er begrenset med kompetanse og kapasitet i kommunene til å 

gjennomføre et slikt initiativ. Konseptalternativet krever aktiv deltakelse fra spesialisthelsetjenesten, 

både i forhold til den nasjonale løsningen for kommunene og for å sikre en best mulig 

samhandlingsløsning mellom den nasjonale løsningen for kommunene og de regionale løsningene i 

spesialisthelsetjenesten.  

Konseptalternativ 8, en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten, representerer den 

største endringen fra dagens situasjon og har spesielt stor risiko knyttet til alle dimensjoner av 

styring, prosess- og organisasjonsutvikling og gjennomføring. I tillegg er det risiko knyttet til å 

anskaffe og etablere en felles løsning for en svært stor og diversifisert gruppe virksomheter og 

sluttbrukere. Risikoen i konseptalternativ 8 er bl.a. adressert gjennom en lengre planperiode og 

videreføring av planlagte investeringer i spesialisthelsetjenesten. Det er risiko knyttet til stopp eller 

vesentlige endringer i pågående og planlagte prosjekter i spesialisthelsetjenesten som skal løse 

viktige mangler i eksisterende løsninger. Denne utviklingen er sentral i etablering av modenhet og 

evne til å kunne håndtere en nasjonal etablering av fellesløsninger.  

Konklusjon og anbefaling 

Mål- og kravoppfyllelsen og den samfunnsøkonomiske analysen peker i retning av konseptalternativ 

8, men risikoen er for høy fordi konseptet krever vesentlige endringer i eierstyring, 

virksomhetsstyring og fagstyring, og stiller store krav til organisasjonsutvikling. 

Gjennomføringsrisikoen for å gå direkte på konseptalternativ 8 vil derfor være svært høy. 

Konseptalternativ 4 har lavere risiko knyttet til eierstyring, virksomhetsstyring og fagstyring enn 

konseptalternativ 8, men har risiko og stor usikkerhet knyttet til løsningsstrategi. I tillegg gir 

konseptalternativet ikke tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til fremtidig organisering av helse- og 

omsorgstjenesten. Konseptalternativ 4 anbefales ikke som langsiktig løsning ut fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Realisering av konseptalternativ 9 har lavere risiko enn konseptalternativ 8, men anbefales ikke som 

langsiktig løsning ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Realiseringen av «Én innbygger – en journal» er omfattende og vil gå over mange år, med et 

perspektiv frem til om lag 2040. I denne perioden vil helse- og omsorgssektoren gjennomgå mange 

endringer innen helsefaglig utvikling, mål, styring, organisering og aktørbilde. Teknologien vil 

tilsvarende gjennomgå store endringer og gi nye muligheter. Denne utviklingen, sammenholdt med 

pågående og planlagte investeringer, og utredningens vurdering av ulike konseptalternativer, gjør 
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det ikke hensiktsmessig å innstille på valg av ett konseptalternativ i tradisjonell forstand. Utredningen 

anbefaler en utviklingsretning, fremfor et eksplisitt konseptvalg. 

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet er at 
en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon 
for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i 
«Én innbygger – én journal». 

En felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for 
utviklingsretningen. Spesialisthelsetjenesten skal aktivt delta i utviklingen av en felles nasjonal 
løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og tilpasse seg krav som styrker samhandlingen 
mellom aktørene og som bidrar til best samfunnsøkonomisk realisering av «Én innbygger – én 
journal». 

En felles, nasjonal løsning for «én innbygger - én journal» setter sterke føringer for videre strategi- 
og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes et felles arbeid mellom de regionale 
helseforetakene og det nasjonale prosjektet for å sikre at pågående og planlagte investeringer i 
spesialisthelsetjenesten er i tråd med det langsiktige målbildet, samt at potensiale for skalafordeler 
innen spesialisthelsetjenesten realiseres.  

Anbefalt utviklingsretning og startpunkt forutsetter nasjonal styring som stiller tydelige føringer og 
krav for IKT-utviklingen i virksomhetene.  
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Innledning 

I henhold til Finansdepartementets metode for konseptvalgutredning så skal det gjennomføres en 

samfunnsøkonomisk analyse av et «nullalternativ», og minst to andre konseptalternativer (1). Fra 

Mulighetsstudien ble tre konsepter besluttet for videre utredning i Alternativanalysen: konsept 4 

(K4), konsept 8 (K8) og konsept 9 (K9). Konseptene er vurdert i forhold til måloppnåelse opp mot 

prioriterte krav, realopsjoner og gjennomføringsrisiko. Det er også gjort en vurdering av juridiske 

forhold knyttet til tiltaket. 

For å redegjøre for tiltakets samfunnsøkonomiske profil, er det gjort en overordnet 

samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket basert på grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsipper, 

samt en vurdering av tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet gjennom en mer tradisjonell nytte- 

og kostnadsanalyse. I sistnevnte er kostnadsvirkninger og effekter av investeringer prissatt og 

sammenstilt, så langt det har latt seg gjøre, og etter et forsiktighetsprinsipp.  

Tiltakets effekter, både prissatte og ikke-prissatte, er beskrevet i utredningens vedlegg 

«Effektanalyse». Tiltakets investeringskostnader er beskrevet i utredningens vedlegg 

«Kostnadsestimater» og tilhørende «Usikkerhetsanalyse av kostnadsestimater». Beskrivelsene av 

konseptalternativene i utredningens vedlegg «Detaljering av konsepter» ligger til grunn for alle 

dokumentene som er vist i Figur 1. 

Figur 1. Dokumentets kontekst og avhengigheter til øvrige dokumenter i alternativanalysen 
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1 Beskrivelse av de utvalgte konseptalternativene 

En måte å avgrense tiltaket på er å bestemme hvilke systemområder tiltaket skal omfatte. For å 

kunne gjøre dette, er det foretatt en inndeling av dagens systemer i helse- og omsorgstjenesten i 

henhold til funksjonelle systemområder. De ulike områdene, presentert i Figur 2, representerer 

grupperinger av funksjonalitet. Grupperingene reflekteres i konkrete produkter og løsninger for 

helse- og omsorgstjenestene. I Alternativanalysen omtales den innerste sirkelen som «kjernen». De 

ulike konseptene består av et ulikt antall kjerner, men kjernenes omfang (elektroniske 

pasientjournal, pasientadministrative systemer og elektronisk kurveløsning) er felles. 

Figur 2. Systemområder 
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Fra Mulighetsstudien ble tre konsepter (i tillegg til nullpluss) besluttet for videre utredning i 

Alternativanalysen: konsept 4, konsept 8 og konsept 9. 

Figur 3. Overordnet beskrivelse av de fire konseptene som er analysert i Alternativanalysen 

 

Nullpluss-
alternativet 

Nullplussalternativet 

 Kartleggingen av utfordringene innen IKT (2) viser at et rent nullalternativ ikke er en 
bærekraftig løsning for helse- og omsorgssektoren. Dessuten foretas det så mye 
investeringer i sektoren for å bøte på de mest prekære utfordringene at et rent null-
alternativ der dagens situasjon fremskrives kun vil være av ren akademisk interesse.  

 Nullplussalternativet beskrevet i denne analysen omfatter de investeringer som er 
planlagt (dog ikke besluttet) frem mot 2024, og inneholder et funksjonelt løft i 
spesialisthelsetjenesten til et nivå som samsvarer med Gartner generasjon 3. 

Konsept som er 
en evolusjon fra 
dagens situasjon 

Konsept 4: Regionale løsninger for helse- og omsorgstjenesten 

 Regionale løsningene i spesialisthelsetjenesten videreutvikles og utbres for å kunne 
integrere avtalespesialister og kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 Utvalgte aktører konsoliderer på virksomhetsnivå og videreutvikler systemstøtte for å 
kunne håndtere tett integrasjon. 

 Ny samhandlingsløsning for å håndtere kommunikasjon på tvers av regioner og mot 
aktører som ikke bruker felles løsning. 

Konsepter som 
innebærer et 

skifte av 
overordnede 

løsningsstrategi 

Konsept 8: En felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten 

 Etablering av én felles nasjonal løsning som omfatter hele helse- og omsorgstjenesten. 

 Systemmessig paradigmeskift mot systemer som oppfyller Gartner generasjon 4-
kriteria. 

 Utvalgte aktører konsoliderer på virksomhetsnivå og videreutvikler systemstøtte for å 
kunne håndtere tett integrasjon. 

 Ny samhandlingsløsning for å håndtere kommunikasjon mot aktører som ikke bruker 
felles løsning. 

Konsept 9: En felles nasjonal løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester og regionale løsninger for spesialisthelsetjenesten 

 Etablering av én felles nasjonal løsning som omfatter kommunale helse- og 
omsorgstjenester basert på systemer som oppfyller Gartner generasjon 4-kriteria. 

 Regionale løsninger (4 stk.) for spesialisthelsetjenesten basert på systemmessig 
paradigmeskift mot løsninger som oppfyller Gartner generasjon 3-kriteria. 

 Ny samhandlingsløsning for å ivareta samhandling mellom de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og de 4 regionale løsningene i spesialisthelsetjenesten og mot 
aktører som ikke bruker felles løsning. 

  
 

Alle konseptene, inkludert nullplussalternativet, er beskrevet i utredningens vedlegg «Detaljering av 

konsepter». 

Konseptenes funksjonelle modenhet 

Gartner vurderer EPJ-løsningers modenhet med en generasjonsmodell bestående av fem trinn. For 

hvert trinn i generasjonsmodellen øker kravet til funksjonalitet. (3) I følge en analyse utført av 

Gartner av det norske EPJ-leverandørmarkedet (4) ligger EPJ-systemer brukt av norske sykehus på 

Generasjon 2, med noe Generasjon 3-funksjonalitet under utvikling hos noen kunder. Generasjon 2-

systemer kan brukes både for tilgang til informasjon, men også til dokumentasjon av kliniske data, 

mens Generasjon 3-systemer har funksjonalitet og egenskaper som tilgjengeliggjør evidensbasert 

beslutningsstøtte til brukerne, og støtter flere fagområder og spesialiteter. 
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Gartner vurderer at verdens ledende EPJ-leverandører har levert generasjon 3-systemer siden 2005 

og antar at de første generasjon 4-systemene kan ventes i løpet av 2015. Generasjon 4 kjennetegnes 

av mer avanserte systemer som gir mer sofistikerte og relevante kliniske datasyntese-, 

presentasjons- og navigasjonsmuligheter, samt rikere og mer kompleks klinisk beslutningsstøtte.  

Gjennom oppgradering og nyanskaffelser har samtlige RHF-er i sine målbilder at de ønsker å nå 

Gartners generasjon 3 i nullplussalternativet. Dette generasjonsløftet omtales i Alternativanalysen 

som «G3-løftet». Konsept 4 innebærer at også kommunal helse- og omsorgstjeneste løftes til 

Generasjon 3. I konsept 8 og 9 vil de felles nasjonale løsningene være basert på systemer som 

oppfyller Gartner generasjon 4-kriteria. 

2 Vurdering av de utvalgte konseptalternativene 

 Vurdering av måloppnåelse opp mot prioriterte krav 2.1

Det er definert seks prioriterte krav: 

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

oppdaterte og nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått 

helsehjelp tidligere. 

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

opp på tvers av tjenesten. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til enhver tid har 

ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

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

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

gjennomføring av aktuelle tjenester.  

 Tiltaket skal gi helsepersonell tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte i tråd med gitte 

prioriteringer og definert beste praksis.  

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

analyse, helseanalyse, forskning og beredskap. 

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

ivaretakelse av brukervalg, samt endringer i virksomhetsstrukturer og oppgavefordeling.  

Nullpluss gir lav måloppnåelse på nesten alle kravene og oppfyller i liten grad målene i Meld. St 9 

(2012-2013) Én innbygger – én journal. Dette skyldes at det vil være informasjonsbrudd mellom 

aktørene, samt at samhandlingen i stor grad fortsatt vil være basert på utveksling av ustrukturert 

informasjon som vil kreve manuelle rutiner for helsepersonell. 

Konsept 4 gir en middels til høy måloppnåelse målt mot de prioriterte kravene. Gjennom 

organiseringen i fire regionale løsninger, der hver løsning rommer hele helse- og omsorgssektoren i 

regionen innenfor samme kjerne, vil det være begrensinger i å gi helsepersonell og innbyggere en 

samlet, nasjonal oversikt over kvalitet og ledig kapasitet. Videre vil det gjennom valgt 

løsningsstrategi, der kjernen består av flere systemer, være begrensinger i å gi helsepersonell tilgang 

til kunnskaps- og beslutningsstøtte i tråd med gitte prioriteringer og definert beste praksis. Konseptet 

sementerer regionale strukturer og vil derfor være begrensende med hensyn til fremtidige endringer 

i organisasjonsstruktur, fremfor alt innen spesialisthelsetjenesten og potensielt innen kommunal 

helse og -omsorgstjeneste.  
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Konsept 8 gir høyest måloppnåelse når det gjelder realisering av de prioriterte kravene. Konsept 8 er 

det eneste konsept som realiserer målene i Meld. St 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. 

Konsept 9 har en middels måloppnåelse på de prioriterte kravene. Konseptet innebærer et 

funksjonelt løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, men vil i 

sin mest rene form innebære en diskontinuitet mellom disse, selv om moderniseringen av 

samhandlingen vil bli bedre enn i dag på utvalgte informasjonselementer. Diskontinuiteten 

reflekteres primært i krav 1-3 fordi det vil være begrensinger i å gi helsepersonell samlet tilgang til 

oppdaterte og nødvendige helseopplysninger, mulighet for å opprette og dele detaljerte planer for 

den enkelte pasient, samt for å kunne foreta multiressursbooking på tvers av tjenesten. 

Figur 4. Måloppnåelse opp mot prioriterte krav per konsept 

 

Type vurdering Nullpluss Konsept 4 Konsept 8 Konsept 9 

Måloppnåelse opp mot prioriterte krav Lav Middels/høy Høy Middels 

  

 Vurdering av realopsjoner 2.2

For hvert konsept er det gjennomført en kvalitativ vurdering av realopsjoner. I henhold til veileder 

for samfunnsøkonomiske analyser (12) skal fire typer realopsjoner behandles.  

Opsjonen om å vente og se før det investeres 

Denne opsjonen baserer seg på alternativkostnaden ved å utsette oppstart av tiltak. Alle konseptene 

har middels realopsjonsverdi på å vente og se. I alle konseptene vil det være mulig å utsette 

enkeltinvesteringer til man har fått mer informasjon av resultatet av pågående aktiviteter.  

Opsjonen om å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer 

Denne opsjonen eksisterer dersom det er mulig å investere i tiltak som det kan bygges videre på 

(utvide) senere. Nullpluss er vurdert til en lav realopsjonsverdi, da det vil kreve vesentlige 

investeringer for å kunne utvide løsningene til andre deler av sektoren. Konsept 4 og 9 er vurdert til å 

ha en middels opsjonsverdi. Det er store muligheter for å kunne utvide løsningene til andre deler av 

sektoren ved en vellykket realisering av konseptene. Konsept 8 er vurdert til å gi en høy opsjonsverdi. 

En vellykket gjennomføring av konsept 8 forventes å gi kjernesystemer med et funksjonelt nivå som 

tilsvarer generasjon 4 i Gartners generasjonsmodell, som ved behov kan utvides til å dekke 

eksempelvis private aktører.  

Opsjonen om å variere produksjonen eller produksjonsmetodene 

Denne opsjonen ser på mulighetene til å utnytte IKT til å variere produksjonen eller 

produksjonsmetodene i helse- og omsorgstjenesten, herunder innføring av nye arbeidsformer, 

utnyttelse av velferdsteknologi og personnære enheter, understøttelse av medisinsk innovasjon, 

samt endring av organisatoriske grenser og oppgavefordeling. 

Nullpluss gir en lav opsjonsverdi, da mulighetene til å ta i bruk ny teknologi, endre arbeidsformer og 

oppgavefordeling vil være avhengig av videreutvikling/utvidelse av kjernesystemene eller 

samhandlingsløsningene. Konsept 4 og 9 har middels opsjonsverdi. For begge konseptene vil en 

regional struktur sementeres. Muligheten for å utnytte informasjon fra velferdsteknologi og 

personnære enheter, samt nesten all medisinsk innovasjon som krever systemstøtte, vil være 
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avhengig av videreutvikling av kjernesystemene der mange av leverandørene har et begrenset 

marked utenfor Norge, slik at norske aktører må bære majoriteten av investeringene. Konsept 8 gir 

høy opsjonsverdi. I dette konseptet vil kjernesystemet bestå av system som har et modenhetsnivå 

som tilsvarer generasjon 4 i Gartners generasjonsmodell, og som implementerer resultater fra ny 

forskning kontinuerlig. Ved at det etableres én nasjonal løsning vil man også stå friere i å endre 

organisasjonsstrukturer og oppgavefordeling mellom ulike aktører, uten at dette vil medføre større 

systemskift.  

Opsjonen om å avslutte et tiltak 

Denne opsjonen eksisterer dersom det er en mulighet for å reetablere utgangssituasjonen i tilfelle 

den tiltenkte etterspørselen skulle utebli. I nullpluss er denne opsjonsverdien vurdert til lav, ettersom 

utgangspunktet for nullpluss-alternativet vil være å gjenopprette situasjonen der hvert enkelt 

helseforetak reetablerer en egen kjerne. Dette blir vurdert som lite hensiktsmessig og lite realistisk. 

Konsept 4 er vurdert til høy opsjonsverdi. Utrullingen av ny systemstøtte til kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og avtalespesialistene må gjennomføres stegvis og vil derfor kunne avsluttes 

tidligere. Videreutviklingen av kjernejournal og nyutvikling av felleskomponenter for å sikre 

samhandling mellom regioner kan i konsept 4 utsettes. For konsept 8 og 9 er den samlede 

opsjonsverdien vurdert til middels, fordi utrullingen av de nasjonale løsningene kan skje stegvis i 

områder eller for aktørgrupper, og det vil være mulig å avslutte tiltaket etter de første pilotene. Etter 

hvert som flere områder inkluderes vil opsjonsverdien være fallende. 

Samlet vurdering av realopsjoner 

Alle konseptene, utenom nullpluss, har totalt en middels til høy opsjonsverdi. Konsept 8 er det 

konseptalternativ som best legger til rette for å realisere realopsjoner. Det er fremfor alt knyttet høy 

realopsjonsverdi til muligheten til å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer etter at tiltaket er 

gjennomført, og muligheten til å kunne variere produksjonen eller produksjonsmetodene i helse- og 

omsorgstjenesten. Figur 5 viser den samlede vurderingen av realopsjoner for alle konseptene. 

Figur 5. Realopsjoner per konsept 

 

Type vurdering Nullpluss Konsept 4 Konsept 8 Konsept 9 

Opsjonen om å vente og se før det 

investeres 
Middels Middels Middels Middels 

Opsjonen om å gjennomføre oppfølgings-

investeringer 
Lav Middels Høy Middels 

Opsjonen om å variere produksjonen eller 

produksjonsmetodene 
Lav Middels Høy Middels 

Opsjonen om å kunne avslutte tiltaket Lav Høy Middels Middels 

Total Lav Middels Middels/høy Middels 
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 Vurdering av gjennomføringsrisiko 2.3

For hvert konsept er det gjennomført en analyse av gjennomføringsrisikoen. Figur 6 gir en oversikt 

over alle risikomatrisene for de fire konseptene som er vurdert.  

Figur 6. Risikomatriser for konsepter 

 

Nullpluss-alternativet 

 

Konsept 9 

 
Konsept 4 

 

Konsept 8 

 

  
 

Figuren viser at der er betydelig gjennomføringsrisiko for alle konseptalternativer. Konseptalternativ 

8 skiller seg ut med flest risikopunkter med en alvorlig konsekvens. I det følgende presenteres et 

sammendrag av risikoen for hvert enkelt konseptalternativ. 

Nullpluss 

Den største risikoen ved nullpluss-alternativet er at dagens situasjon, beskrevet i utredningens 

vedlegg «IKT-utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren» vil vedvare lenger enn det som er lagt inn 

i planene (2020-2021). Det forholdet det er knyttet størst risiko til er at det mangler alternativ i 

leverandørmarkedet for å løse behovene til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette vil 

gjøre det vanskelig å realisere mange av målene som er satt i stortingsmeldingene, blant annet mer 

teambasert organisering, bedre legemiddelhåndtering og mer utstrakt bruk av velferdsteknologi. Det 

må vurderes tiltak der flere kommuner går sammen om felles anskaffelser. I praksis representerer 

den nasjonale løsningen som er foreslått i konsept 9 for den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

et tiltak som reduserer denne risikoen.  
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Det er også knyttet risiko til den valgte løsningsstrategien i tre av regionene i 

spesialisthelsetjenesten. Spesielt gjelder dette de valgte leverandørenes evne til å realisere 

funksjonalitet på generasjon 3-nivå i Gartners generasjonsmodell, samt utfordringen med å integrere 

de systemene som inngår i løsningens kjerne (spesielt EPJ/PAS og kurve) og som skal tilfredsstille 

helsepersonells behov for effektive arbeidsverktøy. Mangelfull oppfyllelse kan føre til 

endringsmotstand blant helsepersonell til å ta i bruk nye løsninger. Det kan argumenteres for at 

manglende funksjonalitet over tid vil kunne påvirke driftssituasjonen negativt med hensyn til 

pasientsikkerhet og kvalitet, men sammenlignet med dagens situasjon vil ikke nullpluss føre til noen 

endringer. 

Ingen av disse risikopunktene er vurdert til å ha alvorlige konsekvenser for konseptet. Utredningens 

vurdering er at man vil være nødt å bruke mer penger over lengre tid for å tette det funksjonelle 

gapet mellom der man står i dag og det som vil forventes av helsepersonell. For å redusere disse 

risikopunktene vil det være nødvendig med tiltak som i større grad samkjører og styrker utviklingen 

for de tre regionene som velger å etablere kjernesystemområdet basert på integrasjon mellom flere 

systemer. 

Konsept 4 

En viktig forutsetning for konsept 4 er at de regionale helseforetakene får i mandat å være 

tjenesteleverandør og databehandler for den kommunale helse - og omsorgstjenesten i egen region 

og at kommunene (inkludert fastlegene) i en region får pålegg om å inngå avtale om 

tjenesteleveranse med det regionale helseforetaket i regionen.  

Det vil også være avgjørende at kommunene (inkludert fastlegene) prioriterer å bytte system, samt 

at kjernesystemene i spesialisthelsetjenesten (spesielt for de regioner som baserer seg på en 

løsningsstrategi der flere kjernesystemer utvikles og integreres) kan videreutvikles til å dekke det 

funksjonelle behovet aktørene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har. Det er knyttet en 

risiko til at dette vil ta lengre tid og ha en høyere kostnad enn det som er estimert. Det vil kunne føre 

til at de regionale helseforetakene må gå til anskaffelse og integrasjon av systemer som dekker det 

funksjonelle behovet for kommune, eller å gjennomføre en anskaffelse av integrerte kjernesystemer.  

Videre er det, som i nullpluss, knyttet risiko til den valgte løsningsstrategien i tre av regionene i 

spesialisthelsetjenesten for å realisere funksjonalitet som tilsvarer en modenhet på generasjon 3 i 

Gartners generasjonsmodell.  

Ingen av disse risikopunktene er vurdert til å ha alvorlige konsekvenser for konseptet. Utredningens 

vurdering er at man vil være nødt til å bruke mer penger over lengre tid for å tette det funksjonelle 

gapet mellom der man står i dag og til det som vil forventes av helsepersonell. For å redusere disse 

risikopunktene vil det være nødvendig med tiltak som i større grad samkjører og styrker utviklingen 

for de tre regionene som velger å etablere kjernesystemområdet basert på integrasjon mellom flere 

systemer. 

Konsept 8 

Konsept 8 stiller andre og høye krav til eierstyring, virksomhetsstyring og fagstyring enn det som er 

etablert i dagens situasjon. Endringene knyttet til styring vil være mer omfattende og involvere 

aktørene både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
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Konseptet innebærer mange store tiltak over lang tid. Selv om tiltaket deles opp i flere mindre 

prosjekter vil det begrense handlingsrommet for andre politiske tiltak som krever store omstillinger i 

sektoren i den perioden tiltaket realiseres. En forutsetning for å igangsette tiltaket er at det etableres 

en mer aktiv eierstyring med større krav til konsistens i politikken og til politisk porteføljestyring. 

Departementene må pålegge seg selv større krav til innhold, rekkefølge og gjennomføring av de 

rammeforutsetninger sektoren skal operere under i denne perioden. I dagens politiske landskap er 

det ikke godt grunnlag for å gjennomføre IKT-tiltak av denne størrelsen, som i en såpass lang periode 

vil redusere handlingsrommet for å gjennomføre andre tiltak i sektoren. Sannsynligheten for at 

risikoen slår til er svært høy, og av en slik karakter at konseptet ikke bør igangsettes uten denne type 

forankring. Det er knyttet stor risiko til hvorvidt departementene har tilstrekkelig kompetanse og 

modenhet i eierstyringen til å stå bak et tiltak av denne størrelsen over så lang tid. 

Konsept 8 krever at spesialisthelsetjenesten inntar en rolle som en samlet nasjonal kraft sammen 

med kommunene, og at Direktoratet for e-helse har kapasitet til å drive og utviklingen. Dette vil 

innebære at IKT-strategier i spesialisthelsetjenesten må samkjøres og en større del av 

utviklingsporteføljen i det enkelte regionale helseforetak må bli samstyrt gjennom en felles 

styringsmodell. I tillegg må det gjennom tiltaket avklares hvordan en nasjonal digital 

informasjonsinfrastruktur skal driftes og vedlikeholdes gjennom en nasjonal drifts- og 

forvaltningsorganisasjon. Utredningens vedlegg «Komparative analyse av de regionale 

helseforetakene på IKT-området» (5) viser at de regionale helseforetakene, til tross for 

sammenfallende strategier, har delvis valgt ulike løsningsstrategier og løsninger.  

Konseptet krever at kommunene samlet forplikter seg til en nasjonal satsing samtidig som de klarer å 

mobilisere nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor de fagfelt som er unike for deres 

virksomheter. Denne risikoen er felles for konsept 8 og 9.  

Konsept 8 er avhengig av en omfattende og bred standardisering av prosesser, kodeverk og 

terminologier. Det vil være mulig med mindre lokale tilpasninger, men i stort må det skapes nasjonal 

enighet om dokumentasjonspraksisen og hovedprosessene innenfor kjernen. Fortsatt vil det være 

mulig for hver virksomhet å ta selvstendige valg utenfor kjernen (spesialistsystemer, systemer for 

analyse og styring). For å lykkes med konseptet vil det være nødvendig å etablere en faglig styring 

der utvalgte fageksperter innenfor mange fagområder får nasjonal beslutningsmyndighet for 

hvordan ulike retningslinjer skal støttes av kjernesystemene. Dette bryter med en lang tradisjon der 

sterke faggrupper lokalt har tatt selvstendige valg i utøvelsen av faget innenfor de rammer som 

nasjonale retningslinjer beskriver. Videre vil representativiteten i de nasjonale beslutningsfora 

bestemme risikoen for innføringen. En alt for stram prosess for å standardisere 

dokumentasjonspraksis og kjerneprosesser, uten mulighet for å gjøre løpende forbedringer under 

innføring lokalt, vil kunne skape stor endringsmotstand. Dette vil kunne ha en konsekvens på både 

kostnadene til innføring og gjennomføringstiden. Hvis endringsmotstanden ikke styres på en god 

måte, vil det også kunne påføre alvorlige forstyrrelser i den løpende driften. 

Konsept 9 

Den overordnede forutsetningen som må avklares for å igangsette realisering av konsept 9 er at 

finansiering av den nasjonale løsningen blir avklart. Dette vil også kreve at kommunene samlet 

forplikter seg til en nasjonal satsing. Disse forutsetningene er av en slik karakter at de må avklares før 

konseptet blir igangsatt.  
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Det er stor risiko for at det ikke er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i kommunene for et tiltak av 

denne størrelsen. Derfor vil et nasjonalt prosjekt være avhengig av forpliktelse og deltakelse fra 

spesialisthelsetjenesten. Sterk deltakelse fra spesialisthelsetjenesten er også nødvendig for å 

definere samhandlingsløsningen, som skal sikre en tettest mulig integrasjon mellom den nasjonale 

løsningen og de regionale løsningene for spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenestens 

deltakelse i det nasjonale prosjektet vil komme i tillegg til den utviklingen som skal skje regionalt. 

Konsekvensen av manglende kapasitet og kompetanse vil slå ut på lengre gjennomføringstid med 

tilhørende økte kostnader. 

Et siste risikopunkt er knyttet til om man, på tross av nasjonal anskaffelse, ikke vil kunne tiltrekke seg 

tilstrekkelig med ledende internasjonale leverandører. Utredningen har ikke i referansesøkene som 

er gjort, sett en tilsvarende anskaffelse som kun retter seg mot primærhelsetjenesten. Det har stort 

sett alltid vært spesialisthelsesystemer eller komplette systemer som dekker både spesialist- og 

primærhelsetjenester en har gått til anskaffelse av. Nylig erfaring fra Finland og Apotti-programmet 

er derimot at internasjonale leverandører har funksjonell dekning for en felles løsning som skal dekke 

behov og krav innen spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjenester. Apotti vil i 

tillegg konfigurere de anskaffede funksjonelle modulene for å dekke sosiale tjenester. Konsekvensen 

av at risikoen slår til er stor, da det vil kunne innebære at man må vurdere løsningsstrategi og 

løsningsvalg, hvilket vil fordyre og forsinke realiseringen av konseptet vesentlig. 

Ettersom konseptalternativet innebærer at spesialisthelsetjenesten gjennomfører sine strategier er 

den samme risikoen som er flagget i nullpluss knyttet til den valgte løsningsstrategien i tre av 

regionene i spesialisthelsetjenesten også gjeldende i dette konseptalternativet. 

Samlet gjennomføringsrisiko 

Den samlede risikoanalysen viser at det for alle konseptalternativene kreves endringer og utvikling i 

bl.a. eierstyring, virksomhetsstyring, fagstyring og regelverk. Konsept 8 har spesielt stor styrings- og 

gjennomføringsrisiko, ettersom det stilles andre og høyere krav til eierstyring, virksomhetsstyring og 

fagstyring enn det som er etablert i dagens situasjon. I motsetning til konsept 9 vil endringene i 

konsept 8 knyttet til styring være altomfattende og involvere aktørene både i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

For nullpluss, konsept 4 og konsept 9 er det vurdert at det er en risiko knyttet til valgt 

gjennomføringsstrategi i de tre regionale helseforetakene i spesialisthelsetjenesten som har valgt å 

gjennomføre generasjon 3-løftet gjennom å integrere flere systemer innen kjernen. Utredningen har 

gjennom sin kartlegging inntil nå ikke sett et helsesystem som har klart å realisere 3. generasjons 

funksjonalitet gjennom å integrere kjernesystemer fra ulike leverandører.  

Figur 7. Gjennomføringsrisiko per konsept 

 

Type vurdering Nullpluss Konsept 4 Konsept 8 Konsept 9 

Gjennomføringsrisiko Høy Høy Svært høy Høy 
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 Vurdering av juridiske forhold og personvern 2.4

Det er gjort en overordnet juridisk vurdering av de fire konseptene. Alle konseptene reiser juridiske 

spørsmål og personvernspørsmål som må utredes nærmere og tas ned i et forprosjekt. I utredningen 

har det vært gjort foreløpig vurdering av behovet for fremtidige regelendringer og 

personvernkonsekvenser, samt om det er vesentlige forskjeller på konseptene i forhold til dette. 

Punktene formål, hjemmelsgrunnlag og personvern er sentrale. 

Formål 

Det legges til grunn at formålet for tiltaket er helsehjelp, administrasjon av helsehjelp og 

kvalitetssikring av helsehjelp til den enkelte. Innbyggere tilbys enkle digitale tjenester og tiltaket vil i 

tillegg legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til sekundærbruk. Det siste legges til grunn at kan 

skje innenfor gjeldende rett.  Eventuelle behov for endringer i regelverket for sekundærbruk utredes 

i Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med å styrke nasjonal styring og oppfølging av 

helseregisterfeltet. 

Hjemmelsgrunnlag 

Konseptene innebærer etablering av regionale og/eller nasjonale behandlingsrettede helseregistre, 

som må ha et rettslig grunnlag. Foreløpig vurdering er at konseptene ikke kan etableres innenfor 

gjeldende rett, og at det derfor er behov for et lovvedtak for å kunne etablere en løsning som kan 

realisere målene med «Én innbygger - én journal». Konsept 8 og konsept 9 krever lovhjemmel for 

etablering av de nasjonale løsningene og konsept 4 krever lovhjemmel for minimum etablering av 

samhandlingsløsninger som kommer i tillegg til journalen. I tillegg vil det sannsynligvis være 

hensiktsmessig å pålegge virksomheter å ta løsningene i bruk. Alle konseptene innebærer store 

endringer i forhold til dagens situasjon. Konsept 8 og 9 innebærer imidlertid en større endring i 

dagens situasjon enn konsept 4 bl.a. når det gjelder samling og deling av helseopplysninger og 

muligheter for bruk, samt muligheter for gjennomgående organisatoriske og tekniske tiltak. 

Omfanget av personvernkonsekvenser må vurderes og vil være sentralt i et fremtidig lovarbeid. 

Personvern 

Personvern er den enkeltes mulighet til å ha kontroll over egne opplysninger og innsyn i 

behandlingen av opplysningene. Etablering av regionale eller nasjonale behandlingsrettede 

helseregistre, innebærer nye måter å behandle helseopplysningene på. Fordi helseopplysningene i 

større eller mindre grad samles i felles journaler, vil større mengder data lagres på ett sted og kunne 

deles med et større antall helsepersonell. Alle konseptene kan derfor i ulik grad ha konsekvenser for 

personvernet.  

Det helse- og samfunnsmessige behovet er beskrevet i behovsanalysen og konseptenes evne til å 

oppnå målene med tiltaket er beskrevet i alternativanalysen. Alle konseptene inneholder 

funksjonalitet (i ulik grad) som gjør det enklere for pasient og bruker å ivareta sine rettigheter og som 

sikrer at helseopplysningene er korrekte og oppdaterte. Samtidig må det kartlegges hvilke og hvor 

omfattende konsekvenser de ulike konseptene vil ha for pasientens og brukerens personvern. 

Dersom det er store personvernutfordringer i det konseptet som velges, må det vurderes hvilke tiltak 

som bør settes inn for å ta ned ulempene og som kan gi pasientens bedre kontroll med egne 

opplysninger.  

I et forprosjekt må personvernkonsekvenser av tiltaket utredes, jf. utredningsinstruksen. 

Konseptenes effekt med tanke på personvern er beskrevet i kapittel 6.3.2. 
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3 Tilnærming til den samfunnsøkonomiske analysen 

Samfunnsøkonomisk teori gir tre spørsmål (6) som bør stilles ved ethvert offentlig inngrep: 

1. Har tiltaket gunstige fordelingsmessige konsekvenser?  

2. Vil effektiviteten1 bli økt?  

3. Står kostnadene i forhold til gevinst? 

Fordelingseffekter av tiltaket er vurdert og behandlet som en del av den samfunnsøkonomiske 

analysen, men er vurdert å være forholdsvis lite i omfang. For tiltaket «Én innbygger- én journal» er 

det derfor særlig spørsmål 2 og 3 som det er relevant å besvare. I tillegg til å belyse forhold som gir 

grunnlag for gi svar på spørsmålene 2 og 3 har den analysen til hensikt å belyse samfunnsøkonomiske 

forskjeller ved de ulike konseptuelle variantene av tiltaket, i henhold til KS-metodikk for 

konseptvalgutredning. 

For å redegjøre for tiltakets samfunnsøkonomiske profil som beskrevet over, er det gjort en 

overordnet analyse av tiltaket basert på grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsipper, samt en 

vurdering av tiltakets lønnsomhet gjennom en mer tradisjonell nytte- og kostnadsanalyse. I 

sistnevnte er kostnadsvirkninger og effekter av investeringer prissatt og sammenstilt, så langt det har 

latt seg gjøre, og etter et forsiktighetsprinsipp.  

4 Overordnet samfunnsøkonomisk analyse  

Tiltaket «Én innbygger – én journal» har noen grunnleggende egenskaper ved seg som utløser 

positive samfunnsøkonomiske effekter. Alle konseptene representerer et vesentlig skritt i retning av 

å utløse disse effektene, imidlertid med noe variasjon innbyrdes mellom konseptene. Disse 

egenskapene handler i grove trekk om å gå fra en situasjon hvor store mengder helseinformasjon er 

ustrukturert, fragmentert og ikke tilgjengelig på tvers av virksomhetsgrenser og omsorgsnivåer, til en 

situasjon hvor informasjon er strukturert, sammenstillbar og følger pasienten slik at den er 

tilgjengelig for det helsepersonell som har tjenstlig behov for den. Videre handler det om å gå fra en 

situasjon med desentralisert beslutningsmyndighet og anskaffelse av IKT-løsninger som forvalter 

helseinformasjon, til større grad av nasjonal beslutning og anskaffelse. 

Det er relevant å belyse hva disse egenskapene betyr for effektiviteten i sektoren på et overordnet 

nivå, gjennom grunnleggende samfunnsøkonomiske mekanismer. Mekanismene og tilhørende 

overordnete virkninger som beskrives her, danner grunnlaget for den mer detaljerte effektanalysen. 

Egenskaper som understøtter økt utnyttelse av informasjon 

Informasjon er en kjernekomponent i ytelsen av helse- og omsorgstjenester. En del informasjon er 

vesentlig i flere ledd av behandlingskjeden og dermed på tvers av virksomhetsgrenser. Det er to 

                                                           
 

1 Det legges til grunn at effektivitet her forstås som kvotienten av verdiskapning over ressursbruk (21), slik at kvalitetsforbedringer fanges 
opp i effektivitetsbegrepet.  
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forhold ved helseinformasjon som et gode, som er særlig relevant å peke på i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv:  

 Helseopplysninger er, innad i helse- og omsorgstjenesten, å anse som et kollektivt gode (6) 

(7). Informasjonen som gode blir ikke «brukt opp», snarere tvert imot utløses det merverdi 

av informasjonen ved at den brukes flere ganger og flere steder2 (ikke rivaliserende). Videre 

er det ingen som i kommersiell forstand eier individuelle helseopplysninger. De kan ikke 

selges eller kjøpes (ikke ekskluderende). Det er dermed ikke mulig å bruke rene 

markedsmekanismer for å stimulere til dokumentasjon og utveksling av informasjon mellom 

aktører i behandlingskjeden som har nytte av denne.  

 Det er positive eksternaliteter (6) (7)knyttet til produksjon av helseopplysninger. Det enkelte 

leddet i behandlingskjeden besitter eller har mulighet til å skaffe informasjon og 

opplysninger som er av verdi for det neste leddet i behandlingskjeden. Men arbeidet med å 

fremskaffe og dele denne informasjonen blir ikke kompensert for økonomisk. For en del av 

aktørene er det endog forbundet en alternativkostnad til dokumentasjon og utveksling av 

helseopplysninger, i form av tapt tid til aktiviteter som genererer inntekt. Enkeltaktørers 

nytte av å registrere og utveksle helseopplysninger avspeiler dermed ikke den samlede helse- 

og omsorgstjenestens nytte. Elisabeth 

Samlet sett tilsier denne situasjonen at informasjon til behandlingsformål i helse- og 

omsorgstjenesten produseres og brukes i et mindre omfang enn det som samfunnsmessig er ønskelig 

ut fra et verdiskapingsperspektiv. Situasjonen kompenseres for ved at helsepersonell ikke opererer 

som rasjonelle økonomiske aktører, men som helsefaglige aktører som setter den beste 

helsemessige kvaliteten i arbeidet høyere enn økonomisk vinning. Likevel er det relevant å peke på 

insentivstrukturene, da det ikke kan utelukkes at disse innvirker på effektiviteten.  

Den tradisjonelle måten å løse tilbudet av et kollektivt gode er at det offentlige tilbyr godet (6) (7). I 

dette tilfellet å sørge for at IKT-løsningene, som er premissgiveren for tilgang til helseopplysninger, er 

innrettet på en slik måte at helsepersonell med tjenstlig behov får en samlet tilgang til oppdaterte og 

nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått helsehjelp tidligere.3 Videre 

vil det være hensiktsmessig å sørge for at informasjon er søkbar og enhetlig.4 På denne måten vil den 

enkelte aktør selv, med utgangspunkt i sitt eget informasjonsbehov, kunne definere og hente ut den 

informasjon som behøves til et gitt behandlingsformål. På denne måten vil merverdi knyttet til bruk 

av informasjonen kunne realiseres uten at andre ledd i kjeden påføres kostnader knyttet til å dele 

informasjonen.  

Tiltaket «Én innbygger – én journal» har i alle konseptalternativer egenskapene nevnt over, i form av 

at dokumentasjonspraksis standardiseres i henhold til felles informasjonsmodeller og, med noe 

innbyrdes variasjon mellom konseptene, at helsepersonells arbeidsverktøy for behandling av 

                                                           
 

2 Forutsatt at utveksling og bruk skjer i tråd med krav til personvern og informasjonssikkerhet  
3 Krav 1, Utredningens vedlegg «Overordnet strategi og krav».  
4 Krav 14, Utredningens vedlegg «Overordnet strategi og krav».  
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kjerneinformasjon5 samles i én, eller et fåtall IKT-løsninger som integreres, samt at det etableres 

autorative kilder for sentrale helseopplysninger. Tiltaket vil på denne måten virke korrigerende på 

den markedssvikt som i dag eksisterer knyttet til fremskaffing og bruk av informasjon i forbindelse 

med produksjon av helse- og omsorgstjenester.   

Egenskaper som understøtter kostnadseffektiv fremskaffing av IKT-løsninger 

Elektronisk pasientjournal og pasientadministrative systemer er kjerneverktøy i arbeidshverdagen for 

tilnærmet hele den ytende helse- og omsorgstjenesten. IKT-løsningene som ivaretar de funksjonene 

som ligger i disse systemene er helt sentrale for å understøtte helsepersonells arbeidshverdag. For å 

gjøre overgangene mellom leddene i behandlingskjeden så sikre, trygge og effektive som mulig er det 

nødvendig at systemene for pasientjournal og pasientadministrasjon innehar et sett av felles 

egenskaper på tvers av nivåer og virksomhetsgrenser.  

Modellen som sektoren i dag har for beslutning og anskaffelse av IKT-løsninger og verktøy, innebærer 

at hver enkelt aktør selv er ansvarlig for å velge og anskaffe sine IKT-verktøy i et marked, der private 

leverandører skal konkurrere om å tilby det beste produktet. På enkelte områder har det vært stilt 

innholdsmessige krav til markedet og blitt definert enkelte standarder. Dette for å frembringe 

nødvendige felles egenskaper i systemene som ivaretar samhandlingen på tvers av aktører med ulike 

systemer. Situasjonen i dag er likevel at pasientjournalsystemer og pasientadministrative systemer 

som er i bruk ikke har de nødvendige felles egenskapene på tvers av helse- og omsorgstjenesten. 

Man har tilsynelatende ikke lyktes med kombinasjonen av regulering/krav og et fritt marked av 

leverandører for å fremskaffe en velfungerende helhetlig kjerneløsning, som tilnærmet alt 

helsepersonell trenger for å understøtte sitt arbeid.  

Ser vi på markedet av leverandører for den typen systemer, ser vi et bilde med et lite fåtall 

leverandører som leverer til den norske helse- og omsorgstjenesten. For produktet utredningen 

omhandler, kjerneløsningen, kan det se ut som at dette er et naturlig monopol (6) (7) i form av høye 

etableringskostnader, relativt sett lave kostnader knyttet til å tilby produktet til en ekstra kjøper, og 

betydelige byttekostnader. Bruk av frie markedsmekanismer for å løse fremskaffelsen av dette godet 

kan gi ugunstige former for markedsmakt.  

I en situasjon som beskrevet over vil som regel kjøperne i markedet oppleve å betale mer enn det 

som er samfunnsmessig ønskelig (6) (7). En situasjon der et fåtall leverandører har mulighet til å 

utøve markedsmakt behøver ikke å bety at aktørene utnytter denne, men som offentlig ansvarlig 

myndighet ønsker man som regel ikke å innrette seg med en risiko for dette. Modellen med 

desentralisert beslutning og anskaffelse av IKT-kjernesystemer som «alle» har behov for gjør 

dessuten at offentlig sektor betaler et privat leverandørmarked flere ganger i form av å anskaffe, 

kjøpe, drifte og forvalte tilnærmet det samme produktet mange ganger, til et stort antall aktører 

med tilnærmet like behov.  

                                                           
 

5 Informasjon i «kjerneløsning», se Figur 2 
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En tradisjonell løsning i en situasjon med et naturlig monopol, er at det offentlige tar ansvar for å 

fremskaffe det produktet som utgjør det naturlige monopolet (6) (7), enten i form av å tildele en 

enerett eller utvikle produktet selv. Det avgjørende i denne sammenheng vil da være å avgjøre 

grensene for det naturlige monopolet. Gjort på riktig måte vil offentlig sektors fremskaffelse av det 

som utgjør det naturlige monopolet kunne skape grunnlag for velfungerende markeder med privat 

innovasjon og tilbud av produkter som er tilknyttet, men ligger «utenpå» det naturlige monopolet.  

Tiltaket «Én innbygger – én journal» innebærer i alle konseptalternativer, med noe innbyrdes 

variasjon mellom konseptene, en utviklingsretning mot en mer nasjonal koordinert fremskaffelse av 

de IKT-kjerneløsningene som det er behov for på tvers av tilnærmet hele helse- og omsorgstjenesten. 

Tiltaket vil med andre ord virke korrigerende på den markedssvikt som i dag ser ut til å eksistere 

knyttet til beslutning og anskaffelse av IKT-kjerneverktøy i helse og omsorgstjenesten.  

Egenskaper som understøtter den samlede virkemidelpolitikken 

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

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

perspektiv, innenfor rammene av gjeldende politikk.  

I helse- og omsorgstjenesten brukes flere ulike styrings- og kontrollmekanismer. Styrende 

myndigheter stiller krav til kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgstjenesten gjennom lover og 

forskrifter. Helsetilsynet, Pasientombud m.fl. har sin rolle i å etterse at kravene til kvalitet og 

effektivitet i helse- og omsorgstjenester overholdes, og påpeke eventuelle brudd eller mangler. 

Brukervalg innføres i økende grad. 

Innsikt i kvalitet og effektivitet er avgjørende for god styring. Det er også en forutsetning for at 

kontrollerende organer kan utøve sin rolle. Og til sist, det er nødvendig dersom en ønsker at 

brukervalg skal fungere som et virkemiddel for å frembringe økt kvalitet og effektivitet i tjenestene. 

Det finnes data og kilder til informasjon om helse- og omsorgstjenester, men overvekten av disse 

dokumenterer aktivitet og er i mindre grad egnet til å belyse kvalitet og effektivitet. Særlig for innsikt 

i kommunale helse- og omsorgstjenester er mangelen på data stor. Situasjonen skaper utfordringer 

med hensyn til å styre og kontrollere i henhold til kravene som stilles (8). Det kan også stilles 

spørsmålstegn ved effekten av brukervalg som virkemiddel for å frembringe kvalitet, i en situasjon 

der brukerne har begrenset grunnlag for innsikt i tjenestekvalitet.  

Samlet sett tyder situasjonen på et avvik mellom intensjonene for hvordan gjeldende virkemidler for 

å styre og kontrollere helse- og omsorgstjenesten er tenkt å fungere, og hvordan disse reelt sett 

fungerer. I et samfunnsøkonomisk perspektiv der en søker å oppnå en best mulig utnyttelse av 

knappe ressurser er denne situasjonen lite gunstig.  

Mangelen på datagrunnlag for innsikt i kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgstjenesten har 

sammenheng med innretningen og egenskapene i IKT-løsningene som brukes til å dokumentere 

informasjon knyttet til aktiviteten i tjenesten. Tiltaket «Én innbygger – én journal» innebærer i alle 

konseptalternativer en overgang til IKT-løsninger som innehar egenskaper som vil gi et vesentlig 

større datagrunnlag enn i dag. Strukturert og enhetlig dokumentasjonspraksis på tvers av 

tjenestenivåer og virksomhetsgrenser vil gjøre det mulig å få innsikt i kvalitet og effektivitet i et 

betydelig større omfang og vil således bedre forutsetningene for at den samlede virkemiddelbruken 

for styring og kontroll av tjenesten virker etter hensiktene. 
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IKT som virkemiddel for produktivitet i helsetjenesten  

I Produktivitetskommisjonens første rapport (9) nevnes produktivitet i helse- og omsorgstjenesten 

knyttet til IKT:  

«Potensialet som ligger i bruk av IKT og digital kommunikasjon må utnyttes bedre, bl.a. i 

helse- og omsorgssektoren. Samarbeid mellom kommunene og mellom kommunene og 

staten er nødvendig for å få effektive systemer for alle deler av kommunesektoren.» […]  

 […]Det vil være svært viktig å fremme utvikling av og å legge til rette for å ta i bruk ny 

teknologi, metoder og organisasjonsformer i hele helse- og omsorgssektoren for å møte de 

kapasitetsutfordringene disse sektorene står overfor de nærmeste tiårene. […] Hvis dagens 

trender fortsetter, vil det også bli mangel på personell til utdannings- og helsesektoren, ifølge 

Statistisk sentralbyrås framskrivinger.» 

Sammenliknet med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og med hva som er 

tilgjengelig i form av IKT-løsninger i det internasjonale markedet, utnytter ikke norsk helse- og 

omsorgstjeneste mulighetsrommet knyttet til å oppnå økt produktivitet gjennom IKT og e-helse. (10) 

(4) (11) Sektoren er kunnskapsintensiv, med for det meste høyt utdannede mennesker. 

Produksjonskommisjonen peker også nettopp på, blant annet, nødvendigheten av å innføre IKT som 

hever produktiviteten av høyt utdannede.  Med tanke på at sektoren sysselsetter så mange som 

anslagsvis 350 000 personer og utgjør en betydelig del av norsk økonomi, i form av 174 milliarder i 

utgifter på statsbudsjettet i 2015 (12) og med samlede helseutgifter på omlag 290 milliarder i 2014, 

representerer denne situasjonen, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, en betydelig utfordring. 

Alle konseptene vurdert i tiltaket «Én innbygger – én journal» innehar i seg en endring til en 

grunnleggende annen måte å bruke IKT på i helse- og omsorgstjenesten (se utredningens vedlegg 

«Detaljering av konsepter»). Deler av verdien som relaterer seg til økt produktivitet er fanget opp i 

effektanalysen i form av enkeltvise prissatte eller kvalitativt vurderte effekter som for eksempel 

endringer i tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling. Deler av produktivitetstapet knyttet til en 

prosjektgjennomføring i form av helsepersonells tid til innføringsaktiviteter er reflektert i 

kostnadsestimatene. I forhold til tiltakets samlede produktivitetsvirkninger er det her relevant å peke 

på at helse- og omsorgstjenesten, i kraft av sin størrelse og forholdsvis enkle nivå på bruk av IKT per i 

dag, kanskje er en av de sektorene i Norge, som har størst uutnyttet potensiale knyttet til bruk av IKT 

til å understøtte produktivitet (11). I et langsiktig samfunnsøkonomisk perspektiv må risikoen for det 

eventuelle midlertidige produktivitetstapet knyttet til tiltakets gjennomføringsperiode, veies opp mot 

risikoen for det potensielle langsiktige produktivitetstapet på lang sikt ved ikke å iverksette tiltak. 

Oppsummering av overordnet samfunnsøkonomisk analyse 

Gjennom den overordnete samfunnsøkonomiske analysen over er det pekt på at tiltaket «Én 

innbygger – én journal» innehar noen grunnleggende egenskaper som, uavhengig av konseptvalg, 

trolig vil gi en mer samfunnsøkonomisk optimal innretting av fremskaffelse og bruk av IKT-løsninger i 

helse- og omsorgssektoren sammenliknet med dagens situasjon og nullplussalternativet.  

I den videre, mer operasjonelt innrettede effektanalysen, vil de grunnleggende samfunnsøkonomiske 

mekanismene beskrevet over, gjøre seg gjeldende i form av delvis kvantifiserbare, delvis kvalitativt 

vurderte virkninger.  
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5 Tilnærming til effekt-kostnadsanalyse 

I arbeidet har utredningen erfart at begrepet «nytteanalyse» kan gi en forståelse av at en 

utelukkende søker å fange opp positive nytteeffekter av tiltaket. Begrepet «negative nytteeffekter» 

viste seg å ikke bli forstått. Analysen av nytteeffekter er i utredningen derfor kalt «effektanalyse» og 

nytte-kostnadsanalyse kalt «effekt-kostnadsanalyse». For å belyse tiltakets samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet i målbare størrelser, er det tatt utgangspunkt i en effekt-kostnadsanalyse der 

kostnadsvirkninger og effekter av investeringer er prissatt og sammenstilt etter et 

forsiktighetsprinsipp.  

Figur 8. Tre hovedtyper av samfunnsøkonomiske analyser (13) 

 

Analysetyper 

Prissatte effekter Ikke-prissatte effekter 

Vurdering av 

kostnadsvirkninger 

Vurdering av effekter Vurdering av effekter og 

kostnadsvirkninger 

Effekt-kostnadsanalyse Kroneverdier Kroneverdier Kvalitativt 

Kostnadseffektivitetsanalyse Kroneverdier Anta lik nytte Kvalitativt 

Kostnadsvirkningsanalyse Kroneverdier Fysiske enheter Kvalitativt 

    
 

På kostnadssiden er analysen gjort i henhold til kriterier for en effekt-kostnadsanalyse. De totale 

investeringskostnadene per konsept er avgrenset, estimert og prissatt. Alle relevante direkte og 

indirekte kostnader er inkludert i investeringsestimatene. Dette gjelder også kostnader som ikke 

synliggjøres som nye utbetalinger, men som like fullt er kostnader ved tiltaket er inkludert, 

eksempelvis tidsbruk knyttet til opplæring i nye systemer mv. I tillegg til konseptspesifikke 

investeringer, er ulike andeler av investeringskostnadene i nullplussalternativet inkludert i 

kostnadsestimatene for konsept 4, konsept 8 og konsept 9. Andel nullplussinvesteringer inkludert per 

konsept i er gjort i henhold til forutsetninger om grad av gjenbruk/videreføring av pågående 

investeringer i de ulike konseptene. 

Samfunnskostnader ved et eventuelt generelt produktivitetstap knyttet til behov for økt omstilling i 

helse- og omsorgstjenesten som følge av tiltaket, er ikke kalkulert, men omtalt i kostnadsanalysen. 

Det er gjort noen innholdsmessige tilpasninger i effektanalysen. De effektene som er identifisert og 

analysert relaterer seg til egenskaper ved tiltaket som kommer som følge av merinvesteringer, utover 

investeringsnivået i nullpluss. Det legges imidlertid her til grunn at merinvesteringer også omfatter 

investeringskostnadene knyttet til å realisere et funksjonelt løft tilsvarende Generasjon 3 i Gartners 

generasjonsmodell i spesialisthelsetjenesten (G3-løft, se kapittel 1).  

Blant effektene som er analysert er det gjort et utvalg for prissetting. Utvalget av effekter som er 

prissatt er gjort med henblikk på å belyse innbyrdes ulikheter i samfunnsverdien av 

konseptalternativene. Nærhet til tiltaket «Én innbygger – én journal» og ikke overlapp med tiltak i 

nullpluss-alternativet har også vært kriterier for utvalg av effekter for prissetting. Utvalget har også 
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sammenheng med tilgang til og kvalitet på data og kildemateriale. Dette innebærer at det blant de 

ikke-prissatte virkningene er virkninger som det i prinsippet kunne vært mulig å prissette, men som 

likevel er vurdert kvalitativt. Effektene av investeringstiltakene i nullpluss6 er ikke analysert, men 

antas ikke å skille konseptalternativene fra hverandre. Til tross for at utredningen har utvist betydelig 

forsiktighet og bevissthet med hensyn til å dobbeltregne effekter, kan det ikke utelukkes at det er 

noe overlapp mellom estimerte effekter i «Én innbygger – én journal» og pågående eller planlagte 

tiltak som ligger i nullpluss-porteføljen. 

Innretningen beskrevet over innebærer at den sammenstilte samfunnsøkonomiske analysen tjener 

formålet med å vurdere konseptene innbyrdes. Analysen tjener også formålet med å angi 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet av merinvesteringene i det enkelte konsept utover investeringene i 

nullpluss6, basert på et utvalg av prissatte effekter og et sett av kvalitativt vurderte effekter. Analysen 

belyser imidlertid ikke en total samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de ulike konseptene. Den 

samfunnsøkonomiske verdien av effekter knyttet til andel videreføringer av nullplussinvesteringer, 

prissatte virkninger knyttet til effekter som antas å være konseptuavhengige samt prissatte 

virkninger av delmengder som ikke har latt seg prissette på grunn av manglende data og kilder, må 

legges til for å kunne antyde henholdsvis den totale prissatte verdien og den totale samlede 

samfunnsøkonomiske verdien av tiltaket. 

I sammenstillingen av kostnad og effekt er innretningen av effektanalysen som beskrevet over 

hensyntatt. Kostnadssiden og effektsiden er gjort til sammenstillbare størrelser gjennom kun å se på 

endringer i forhold til nullplussalternativet6 begge steder, og da den samme innholdsmessige 

forståelsen av nullplussalternativet. Ved sammenstilling av effekt-kostnadsanalyse er de prissatte 

effektene per konsept, sammenholdt med de totale investeringskostnadene per konsept, men da 

fratrukket kostnadene ved et nullplussalternativ som ikke inneholder kostnadene forbundet med et 

G3-løft. På denne måten blir kostnadsestimatene knyttet til å realisere et G3-løft i de ulike 

konseptene definert som en del av merinvesteringene per konsept, og kostnadssiden 

sammenholdbar med de prissatte effektene.  Figur 9 viser hvordan kostnader og effekter er vurdert i 

sammenheng. 

  

                                                           
 

6 Nullplussalternativet uten spesialisthelsetjenesten realiserer et funksjonelt løft tilsvarende G3 på Gartners generasjonsmodell. Se Figur 
10 for nærmere beskrivelse. 
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Figur 9. Oversikt over type behandling av kostnader og effekter  

 

 

Inndelingen av effekter gjengitt i figuren over beskrives i Figur 10. 

Figur 10. Grupper av virkninger og type behandling i effektanalysen 
 

# Type virkning Behandling i effektanalyse 

3 

Konseptuavhengige effekter knyttet til merinvesteringer i konseptene.  

Innretningen på andel merinvesteringer det her dreier seg om gir egenskaper 

som fortoner seg likt i alle konsepter. Effekter av disse investeringene 

forutsettes lik i alle konseptene. Ikke prissatt dels av prioriteringshensyn (fokus 

på konseptdifferensierende effekter), dels på grunn av mangel på data og 

evidens.   

Konseptuavhengige effekter  

Analysert 

Kvalitativt vurdert 

2 b) 
Konseptdifferensierende effekter knyttet til merinvesteringer i konseptene.  

Innretning på andelen merinvesteringer det her dreier seg om gir konseptene 

ulike egenskaper med tilhørende ulik realisering av effekter. Hovedfokus i 

effektanalysen. Utvalg av effekter for prissetting gjort ut fra hensynene: 1) 

antatt størrelse på effekt, 2) nærhet til tiltaket, 3) tilgang på data. 

Konseptdifferensierende 

effekter  

Analysert 

Kvalitativt vurdert 

2 a) 

Konseptdifferensierende 

effekter  

Analysert  

Prissatt  

1 

Konseptuavhengige effekter knyttet til investeringer i nullpluss (eksklusive 

G3-løft for spesialist).  

Alle konseptalternativene viderefører de delene av nullplussalternativet som 

antas å gi funksjonelle løft med tilhørende effekter. Effektene av disse 

investeringene forutsettes lik i alle konseptene.  

Konseptuavhengige effekter 

Ikke analysert 
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Andre metodiske forutsetninger og avklaringer 

Utredningen har i den samfunnsøkonomiske analysen fulgt gjeldende rundskriv og veiledere i sine 

forutsetninger (14) (15) (1) (16). Referansesamtaler med andre store statlige IKT-prosjekter hos NAV, 

Politiet, Statens Lånekasse og Utlendingsdirektoratet har vært gjennomført, for å innhente erfaringer 

og metodiske råd om KVU-arbeid. Det har også vært gjennomført en møteserie med en 

ekspertgruppe med helseøkonomisk og samfunnsøkonomisk kompetanse for å hente innspill til 

innretning av samfunnsøkonomiske analysen. De metodiske forutsetningene for effekt-

kostnadsanalysen vises i Figur 11. 

Figur 11. Forutsetninger for alternativanalysen 

 
 

Programperiode Programperioden for alle konsepter er ni år (2016-2024), inkludert forprosjekt. 

Levetid 

Levetid etter programperioden settes til femten år for alle konsepter.  Tung fagutvikling, 

grunnleggende IKT («tung IKT» (17)) og omstilling trekker i retning av lengre levetid enn lettere 

IKT-tiltak med liten andel omstilling (18). Levetid etter programperioden er dermed årene 2025-

2039. Merk at løpende innfasing hensyntas i effekt-kostnadsanalysen. 

Analyseperiode 

Finansdepartementets gjeldende rundskriv presiserer at analyseperioden bør være så nær 

levetiden som praktisk mulig (16). Utredningen setter derfor analyseperioden lik programperiode 

og levetid (2016-2039). 

Restverdi 
Det er valgt et konservativt utgangspunkt, og ikke beregnet noen restverdier etter 

analyseperioden. Dette grunnet usikkerhet om verdi i 2040. 

Kalkulasjonspriser 
For arbeidskraft benyttes brutto reallønn på beregninger av kostnader og effekter. For andre 

innsatsfaktorer er markedspriser lagt til grunn. 

Realprisjusteringer 

I analyseperioden holdes alle priser uendret, i henhold til anbefalinger i Finansdepartementets 

rundskriv (16). Ingen tilgjengelig informasjon tilsier at noen priser vil utvikle seg forskjellig fra 

konsumprisindeksen. 

Kalkulasjonsrente 
Det benyttes en standard risikojustert rente på 4,0 prosent, i henhold til samme rundskriv (16). 

Samtlige store statlige IKT-investeringer de siste årene har også benyttet denne renten. 

Merverdiavgift 
Der ikke annet er oppgitt er priser inkludert MVA. Det er trukket ut merverdiavgift før den 

samfunnsøkonomiske analysen. 

Skattefinansiering 
Samtlige konsepter antas finansiert over offentlige budsjetter. En standard 

skattefinansieringskostnad på 20 prosent legges derfor på for alle konsepter (16). 
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6 Effektanalyse 

 Beskrivelse av effektmodell 6.1

Effektmodellen for «Én innbygger – én journal» tar utgangpunkt i tiltakets overordnede strategi (se 

utredningens vedlegg «Overordnet strategi og krav»). Tiltakets effektmål utgjør effektmodellens nivå 

1, henholdsvis:  

1. Bedre helse, økt pasientsikkerhet og kvalitet 

2. Bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser 

Effektmålene reflekterer de viktigste brukerbehovene for hovedmålgruppene og beskriver hvilke 

effekter tiltaket skal gi for disse. Hvert av de to effektmålene er delt inn i effektområder (nivå 2) som 

igjen er inndelt i effekter (nivå 3). Figur 12 viser innholdet i de tre nivåene.  

Effekter (nivå 3) er detaljert ut i ulike virkninger, både prissatte og ikke-prissatte. Effektanalysen er 

gjort og redegjøres for på nivå 3 med tilhørende virkninger. Eksempler på prissatte virkninger er 

tidsbruk og helseeffekt målt i QALYs. Eksempler på ikke-prissatte virkninger er 

medarbeidertilfredshet og likhet i tjenestetilbudet. 

Figur 12. Effektmodell 

Effektmål (nivå 1) Effektområde (nivå 2)  Effekt (nivå 3) 

1. Bedre helse, økt 

pasientsikkerhet og kvalitet 

1.1 Innbyggermedvirkning 
1.1.1 Grunnlag for etterlevelse av behandling og råd 

1.1.2 Mulighet for egenvurdering og etterprøvbarhet 

1.2 Kvalitet i helsehjelp og 

forebygging 

1.2.1 Omfang av feil, svikt og skader 

1.2.2 Presisjon og virkningsgrad i behandling 

1.2.3 Konsistens i behandlingspraksis og innsikt i kvalitet som 

grunnlag for kontinuerlig kvalitetsforbedring og valgfrihet 

1.2.4 Samspill mellom personell og IKT 

1.3 Grunnlag for styring og 

kunnskapsutvikling 

1.3.1 Kvalitet og tilgjengelighet i data 

1.3.2 Nye aktivitets- og helsedata 

1.4 Personvern 

1.4.1 Ivaretakelse av pasient- og brukerrettigheter, 

tilgangsstyring mv. 

1.4 2 Eventuelle personvernulemper 

2. Bedre utnyttelse av 

kapasitet og ressurser 

2.1 Effektivitet i samhandling med 

innbygger  

2.1.1 Selvbetjening, samhandling og grunnlag for 

hjemmemåling 

2.2 Effektivitet i 

informasjonshåndtering 

2.2.1 Tidsbruk til innhenting og bearbeiding av 

behandlingsinformasjon 

2.2.2 Kostnader til informasjonsdeling 

2.2.3 Tidsbruk til innhenting og bearbeiding av sekundærdata 

2.2.4 Kostnader til forvaltning av beste praksis/IKT-

fagutvikling 

2.3 Effektivitet i bruk av kompetanse 

og infrastruktur 

2.3.1 Omfang av duplikate undersøkelser og 

utredninger/vurderinger 

2.3.2 Ressursforbruk i behandlingsbeløp 

2.3.3 Utnyttelsesgrad for utstyr og personell 

2.4 Effektivitet og stabilitet i IT-drift, 

vedlikehold og utvikling 

2.4.1Kostnader til drift og vedlikehold i IKT-løsninger 

2.4.2 Stabilitet og robusthet i IKT-løsninger 
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 Forutsetninger og premisser for effektanalyse 6.2

Direkte og indirekte effekter 

Effektanalysen redegjør hovedsakelig for direkte effekter. For effekter tilknyttet innbyggertjenester 

eller sekundærbruk av data, er det imidlertid også pekt på indirekte effekter.  

 Innbyggertjenester: Det er lagt til grunn at dagens arbeid med innbyggertjenester fortsetter 

mot gjeldende målbilder. Det er medregnet effekter av nye tjenester som ikke ville være 

mulig å realisere gitt dagens løsninger for kjernesystem, men som muliggjøres av tiltaket.  

 Sekundærbruk av data: Det er lagt til grunn at registre fortsetter i en versjon av dagens 

form. Det er medberegnet effekter hos registrene knyttet til enklere kjernesystem å forholde 

seg til. Det er ikke medberegnet, men pekt på, effekter av bedre analyser, da anskaffelse av 

avansert analyseverktøy ligger utenfor tiltaket. 

 Helsepersonelltjenester: Her ligger hovedvekten av direkte effekter som det er redegjort for. 

Sentrale forutsetninger: organisasjonsutvikling, lovendringer, personvern 

Effektene er knyttet til et sett e-helsekapabiliteter, som er funksjonalitet i en e-helseløsning. 

Gjennomgående forutsettes det at funksjonaliteten i de tekniske løsningene samvirker med 

organisatoriske og styringsmessige strukturer, kompetanse og kultur. Utover det som oppnås 

gjennom innførings- og opplæringsaktiviteter, forutsetter realisering av de definerte effektene at 

helse- og omsorgssektoren er moden for store endringer. Tiltaket forutsetter trolig lov- og 

forskriftsendringer. Det forutsettes at dette kommer på plass. Det er normative krav om at pasient- 

og brukerrettigheter samt krav til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas. Realisering av 

enhver e-helsekapabilitet forutsetter at dette er ivaretatt. 

Kildebruk 

Det er i denne typen analyser ikke krav om å kunne vise til dokumentasjon av årsakssammenhenger. 

Målet har vært å kunne sannsynliggjøre effekter og tilhørende retning og styrke på disse. Det er 

forsøkt så langt det har vært mulig å finne studier og forskning med tilstrekkelig kvalitet som 

dokumenterer årsakssammenhenger mellom e-helsetiltak med liknende funksjonalitet og 

egenskaper som «Én innbygger – én journal», og kvalitets- og effektivitetsvirkninger. E-helse er 

imidlertid er ungt felt og forskningen gir ikke klare svar. Det har derfor vært nødvendig å gjøre 

antakelser. I utredningens vedlegg «Effektanalyse», gjøres det nærmere rede for hvilke kilder og 

forutsetninger som er lagt til grunn. Det har vært gjennomført ekspertgruppemøter for å vurdere 

både kilder, tolkning av disse og sentrale forutsetninger og beregningsvariabler for alle de prissatte 

effektene.  

Forutsetninger for prissetting av virkninger 

Det samlede prissatte effektpotensialet er et effektpotensiale i samfunnsøkonomisk forstand. Det 

betyr at det ikke kan legges til grunn at effektpotensialet i sin helhet kan hentes ut i form av 

kostnadskutt. Deler av effektpotensialet tilfaller eksempelvis innbyggere i form av tidsbesparelser og 

helsegevinst. Utredningen tar ikke stilling til hvordan effektene som tilfaller helse- og 

omsorgstjenesten hentes ut. Disse kan enten realiseres i form av kostnadsreduksjon, i form av økt 

kvalitet og produktivitet eller kombinasjoner av disse.  
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Det er lagt et forsiktighetsprinsipp til grunn i beregningen av de prissatte virkningene. De faktisk 

anvendte beregningsvariablene er lagt i nedre sjikt eller lavere enn vurderingene som ble gjort i 

ekspertgruppene. I tillegg er det lagt til grunn forsiktige realiseringskurver. Det er forutsatt at 

effektrealisering starter midtveis i gjennomføringsprosjekt, men med en lav stigning de først 4-7 

årene, for deretter å stige noe brattere frem til maksimum realisering 10 år ut i prosjektets levetid. 

Figur 13. Realiseringskurver som er benyttet i beregning av prissatte virkninger 

 

 

Ved prissetting av de enkelte virkningene er det bakt inn både positive og negative virkninger 

innenfor en enkelt virkning. Eksempelvis er det i beregning av virkninger knyttet til tidsbruk estimert 

et merforbruk av tid knyttet til enkelte oppgaver og prosesser, mens det for andre er estimert et 

redusert forbruk. De estimerte prissatte virkninger er altså nettovirkning innenfor den kategorien de 

oppgis i.  

Prissetting av virkninger er gjort i form av å beregne effektpotensialer, som deretter med en andel er 

allokert til de ulike konseptene. Effektpotensialene representerer antatte virkninger knyttet til en 

høyest mulig oppfyllelse av kravene til tiltaket (se utredningens vedlegg «Overordnet strategi og 

krav»), relativt til en nullpluss-situasjon (uten et funksjonelt løft tilsvarende Generasjon 3 i 

spesialisthelsetjenesten). Konsept 8 er det konseptet som gir høyest måloppnåelse i forhold til 

tiltakets definerte krav. Av denne grunn er det samlede effektpotensialet i konsept 8 vurdert til å 

være tiltakets maksimale effektpotensiale. Dette konseptet har derfor blitt brukt for å billedliggjøre 

for ekspertgruppene det innholdsmessige spranget de har vært med på å vurdere effektpotensialene 

for. Allokering av dette prissatte potensialet til de øvrige konseptene er gjort med utgangspunkt i 

konseptenes innholdsmessige differanser til konsept 8.  

Metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger 

Pluss-minusmetoden er benyttet i vurderingen av de ikke-prissatte virkninger i tråd med veileder for 

samfunnsøkonomisk analyse (13). Pluss-minusvurderingene reflekterer viktighet av området som blir 

berørt av tiltaket (betydning) og i hvilken grad de ulike konseptene påvirker området (omfang). 

Sammen utgjør dette en konsekvens som illustreres ved plusser og minuser i henhold til fastsatt 

rammeverk. I vurderingen av virkninger som både inneholder positive og negative elementer er disse 

bakt inn innenfor en enkelt virkning. Det vil si at de ikke-prissatte virkningene også er nettovirkninger 
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innenfor den kategorien de oppgis i. Vurderingen av de ikke ikke-prissatte virkningene er gjort av 

utredningen med innspill fra sektor7 gjennom ekspertgruppemøter.  

Forutsetninger for allokering av prissatte og ikke-prissatte virkninger i konsepter 

Konseptene har ulike egenskaper og skiller seg fra hverandre på områder som får betydning for 

størrelsen på både de prissatte og de ikke-prissatte virkningene. Følgende overordnete forhold 

skaper forskjeller mellom konseptene:  

1. Ulik tilgang på informasjon i konseptene, herunder hvilke aktører som har tilgang til hvilken 

type behandlingsinformasjon og på hvilket format. I konsept 9 har man ikke et enhetlig 

behandlingsforløp, da kun informasjon som tilgjengeliggjøres via samhandlingsløsning vil 

være tilgjengelig på tvers av omsorgsnivå (kommunal helse- og omsorgstjeneste og 

spesialisthelsetjenesten). I konsept 4 (og for spesialisthelsetjenesten i konsept 9) vil kun 

informasjon som tilgjengeliggjøres via samhandlingsløsning være tilgjengelig på tvers av 

regionene. I konsept 4 vil det si at helsepersonell vil kunne se informasjon om pasienter på 

tvers av omsorgsnivå innad i regionen, men ikke på tvers av regioner. Konsept 8 vil ikke ha 

slike begrensinger, da det er en nasjonal løsning. Begrensning i informasjonstilgang rammer 

både den som deler og den som det skal deles med. 

2. Ulik IKT-funksjonalitet (e-helsekapabiliteter) i konseptene. Dette henger imidlertid også 

sammen med den ulike informasjonstilgangen i de ulike konseptene fordi nytten av IKT-

funksjonalitet reduseres på grunn av begrensning i informasjonstilgang. Effekten av avansert 

beslutningsstøtte vil blant annet avhenge av omfang av strukturert informasjon og i hvilket 

omfang dette er innført.  

Det er tatt utgangspunkt i disse forholdene ved allokering av prissatte og ikke-prissatte virkninger i 

konsepter.  

 Resultater 6.3

 Prissatte virkninger 6.3.1

Innenfor følgende effekter er det prissatte virkninger: 

 1.2.1 Omfang av feil, svikt og skader (legemiddelskader og andre skader)  

 2.2.1 Tidsbruk på innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon 

 2.3.1 Omfang av duplikate undersøkelser og utredinger/vurderinger 

 2.3.2 Ressursforbruk i behandlingsforløp 

 2.4.1 Kostnader til drift og vedlikehold av IKT-løsninger 

Figur 14 oppsummerer de mest sentrale beregningstekniske forutsetningene og variablene som er 

benyttet i prissetting av virkninger. 

                                                           
 

7 Utvalgte virkninger ble kvalitativt vurdert av ekspertgrupper. Øvrige er vurdert av helsefaglig og samfunnsøkonomisk team i utredningen.  
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Figur 14. Sentrale beregningstekniske forutsetninger og variabler for prissatte virkninger 

Effekt Totalt årlig volum Adresserbart volum Potensial for 

effekt 

Årlig 

potensial 

1.2.1 Omfang av feil, svikt 

og skader 

(legemiddelskader)  

Somatiske døgnopphold 

med pasientskade på 

sykehus:  

16 912 (1,9 % av 898 823 

døgnopphold) 

Legemiddelskader som er 

forebyggbare: 50 % 

Reduksjon i 

forebyggbare 

legemiddelskader: 

25 % 

Skader som kan 

unngås årlig:  

192 (i 2022) – 

 2725 (i 2031) 

1.2.1 Omfang av feil, svikt 

og skader (andre skader)  

Somatiske døgnopphold 

med pasientskade på 

sykehus:  

115 716 (11,1 % av 898 823 

døgnopphold) 

Skader som er 

forebyggbare: 50 % 

Reduksjon i andre 

forebyggbare 

skader:  

25 % 

Skader som kan 

unngås årlig:  

1125 (i 2022) –  

15 965 (i 2031) 

 2.2.1 Tidsbruk til 

innhenting og bearbeiding 

av behandlingsinformasjon  

 

Somatiske kontakter 

898 823 (døgn), 5 636 643 

(dag og POL), 3 620 666 

(liggedøgn) 

Psykiatriske kontakter 

78 139 (døgn), 2 940 332 

(dag og POL), 2 063 642 

(liggedøgn) 

Avtalespesialister 

2 049 021 (somatikk), 663 

955 (psykiatri)  

Allmennlege 

13 160 211 (fastlege), 1 343 

278 (legevakt) 

Hjemmesykepleie 

207 489 (brukere), 24 180 

607 (brukerdager)  

Kommunalt sykehjem 

46 905 (brukere), 13 663 629 

(liggedøgn)  

Kommunal korttidsavdeling 

63 116 (brukere), 946 736 

(liggedøgn)  

Helsestasjon: 1 109 054 

For hver gang en oppgave 

gjøres, bruker 

helsepersonell unødvendig 

tid på:  

-Administrering av 

pasienter og pasientavtaler 

[0,5-1 min] 

-Kommunikasjon og 

dokumentasjon i / mellom 

systemer [0,15-5 min] 

-Vurdere/ sammenstille 

informasjon [-5-5 min] 

-Operere med ikke-

brukervennlige systemer 

[0,03-0,5 min] 

-Enkel tilgang til nødvendig 

informasjon [0,5-5 min] 

Reduksjon i 

unødvendig tid per 

oppgave:  

60 % 

Timer som kan 

frigjøres årlig: 

150 493 (2022) 

– 

1,7 mill (2031) 

2.3.1 Omfang av duplikate 

undersøkelser og 

utredninger/vurderinger 

Radiologiundersøkelser:  

4,6 mill. 

Laboratorieundersøkelser:  

20 mill. 

Undesøkelser som er 

duplikate:  

5 % 

Undersøkelser som 

er reduserbare:  

60 % 

Undersøkelser 

som kan 

unngås årlig:  

82 003 (i 2022)-  

905 719 (i 

2031) 

2.3.4 Ressursforbruk i 

behandling 

 

 

 

 

 

Somatiske liggedøgn for 

utvalgte diagnoser i sykehus: 

439 758  

 

 

 

 

 

Liggedøgn som kan 

reduseres ved 

standardisering (for 

utvalgte diagnoser): 0,8 % 

(x 2 for å ta høyde for 

øvrige egnete diagnoser i 

tillegg til utvalg)  

 

Reduksjon i 

liggedøgn:  

25 % 

 

 

 

 

Liggedøgn som 

kan reduseres 

årlig:  

1295 (i 2022) – 

18 709 (i 2031) 

 

 

 
 

Effekten 2.4.1 Kostnader til drift og vedlikehold i IKT-løsninger er estimert ved bruk av en annen 

fremgangsmåte enn for de øvrige effektområdene, og dette formatet egner seg ikke i samme 

tabellform som illustrert i Figur 14. Det er mulig å redusere årsverk til drift og forvalting gjennom 

konsolidering og vedlikeholdsavgifter gjennom stordriftsfordeler. 
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Gitt forutsetningene i Figur 11 utgjør det samlede prissatte effektpotensialet en nåverdi på 24,4 

milliarder kroner. Effektene 1.2.1 Omfang av feil, svikt og skader (andre skader8) og 2.2.1 Tidsbruk til 

innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon representerer de største andelene av 

effektpotensialet. Disse utredes i større detalj i forbindelse med allokering av effektpotensialer til 

konseptalternativer. 

Figur 15. Prissatte effektpotensialer fordelt på effekt 

 

 

1) Beregnet av somatiske døgnopphold, spesialisthelsetjeneste 

2) Beregnet som liggedøgn og innbyggertid som reduseres som følge av: reduksjon i skader (effektområde 1.2.1), økning i bruk av 

standardiserte behandlingsforløp, utvalgte egnete forløp (effektområde 2.3.2) 

Figur 16 viser det samme effektpotensialet som Figur 15, men fordelt på ulike typer virkninger. Noen 

av virkningene kan realiseres på ulike måter. Eksempelvis kan årsverk tas ut i form av 

kostnadsreduksjoner, kvalitetsforbedringer, slakk i ytende tjeneste eller kombinasjoner av disse. I 

utredningens arbeid tas det ikke stilling til hvordan de identifiserte virkningene eventuelt realiseres. 

De er kun identifisert og prissatt for å synliggjøre en antatt samfunnsøkonomisk verdi av tiltaket. 

  

                                                           
 

8 Ekskl. legemiddelskader 
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Figur 16. Prissatte effektpotensialer fordelt på virkninger 

 

 

Liggedøgnskostnad = 782 806 liggedøgn, Helseeffekt repr. v/QALYs = 33 223 legemiddelskader, somatiske døgnopphold, Helseeffekt repr. 

v/erstatningssummer = 194 667 øvrige skader, somatiske døgnopphold, Årsverk = 11 498 (som følge av reduksjon i tidsbruk), Duplikate 

undersøkelser = 12, 2 mill., Innbyggertimer: 19 mill. 

Prissatte virkninger per konsept 

Figur 17 viser en oversikt over de prissatte virkningene per effektområde fordelt på konseptene, -

representert ved nåverdi i milliarder kroner. Verdien av antatte effekter er lavere i konsept 4 og 9 

enn i konsept 8, henholdsvis 6,0 og 9,7 milliarder kroner.  For konsept 4 tilsvarer dette 75 prosent av 

konsept 8, og for konsept tilsvarer dette 60 prosent. 

Figur 17. Oversikt over prissatte effektområder (nåverdi i mrd. kroner) 

 

Effektmål Effekter med prissatte 
virkninger 

Prissatte virkninger 
K4 K8 K9 

1 Bedre 
helse, økt 
pasient-
sikkerhet og 
kvalitet 

1.2.1. Omfang av feil, svikt og 
skader 

 TOTAL 1.2.1 5,2 5,5 5,1 

Helseeffekt - Erstatningssummer 4,6 4,9 4,4 

Helseeffekt - QALYs (somatiske 
døgnopphold)  

0,6 0,6 0,6 

2 Bedre 
utnyttelse av 
kapasitet og 
ressurser 

 

2.2.1. Tidsbruk til innhenting 
og bearbeiding av 
behandlingsinformasjon 

 TOTAL 2.2.1 6,6 7,1 3,7 

Tidsbruk helsepersonell 6,6 7,1 3,7 

2.3.1. Omfang av duplikate 
undersøkelser og 
utredninger/vurderinger 

 TOTAL 2.3.1 2,0 2,7 2,0 

Kostnad undersøkelser (radiologi)  0,7 0,9 0,7 

Kostnad undersøkelser (lab)  0,9 1,2 0,9 

Innbyggertid 0,4 0,5 0,4 

2.3.2. Ressursforbruk i 
behandlingsforløp 
 

 TOTAL 2.3.2 4,4 4,6 4,1 

Kostnad liggedøgn (andre skader)  2,6 2,8 2,5 

Kostnad liggedøgn (legemiddelskader)  0,7 0,7 0,7 

Kostnad liggedøgn (standardiserte 0,5 0,5 0,3 
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behandlingsforløp) 

Innbyggertid (andre skader)  0,3 0,3 0,3 

Innbyggertid (legemiddelskader)  0,1 0,1 0,1 

Innbyggertid (standardiserte 
behandlingsforløp) 

0,1 0,1 0,1 

Skattefinansieringskostnad (andre 
skader) 

0,2 0,2 0,2 

2.4.1. Kostnader til drift og 
vedlikehold i IKT-løsninger 

 TOTAL 2.4.1 0,1 4,5 -0,2 

Endring i kostnader til drift og 
forvaltning (relativt til nullpluss) 

0,1 4,5 -0,2 

TOTAL NÅVERDI PRISSATTE EFFEKTOMRÅDER 18,3 24,4 14,7 

  

De innbyrdes forskjellene knytter seg hovedsakelig til tidsbruk til innhenting og bearbeiding av 

behandlingsinformasjon og kostnader til drift og vedlikehold i IKT-løsninger. Under gis en forklaring 

på hva som gir forskjellene mellom konseptene innen disse to effektene. 

2.2.1. Tidsbruk til innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon. Ulik informasjonstilgang er 

hovedsakelig årsaken til differensieringen mellom konseptene. Det er mye informasjon som utveksles 

mellom aktørene (henvisning, epikrise mv.), og i konseptene vil det variere hvor mye dette tar. I 

konsept 9 vil ikke behandlingsinformasjonen være like tilgjengelig og rik på tvers av spesialist- og 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. I konsept 4 vil det ikke være like tilgjengelig og rik informasjon 

om pasienter som har vært behandlet utenfor regionen. Helsepersonell må derfor fortsatt bruke tid 

på denne typen informasjonsutveksling og bearbeiding. I konsept 8 vil helsepersonell operere i én 

løsning og det vil være full deling av informasjon på tvers av aktører og omsorgsnivå ved tjenstlig 

behov.  

2.4.1. Kostnader til drift og vedlikehold i IKT-løsninger. Gjennom å konsolidere systemporteføljen 

for både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er det mulig å 

redusere kostnadene til drift og forvaltning. Dette skyldes både bedre utnyttelse av stordriftsfordeler 

og leverandørrabatter, samt mindre kompleks arkitektur. I alle konseptene er det mulig å oppnå 

gevinster gjennom å sentralisere funksjoner som applikasjonsdrift, integrasjonsutvikling, testarbeid, 

meldingsovervåkning og tilgangsstyring. Færre systemer gir færre integrasjoner, og sammen med 

mindre innslag av utvikling og tilpasning til lokale behov, gir dette en mindre kompleks arkitektur 

som er mindre kostbar å drifte og vedlikeholde.  

 Ikke-prissatte virkninger per konsept 6.3.2

Virkninger som ikke er prissatt er kvalitativt vurdert ved hjelp av pluss-minusmetode (13). Under 

følger en oppsummering av virkningene knyttet til, henholdsvis kvalitet (effektmål 1) og effektivitet 

(effektmål 2). 

Kvalitetseffekter (effektmål 1) 

Figur 18 viser en samlet oversikt over de ikke-prissatte kvalitetseffektene. Effekter knyttet til 

personvern er ikke vurdert ved hjelp av pluss-minusmetoden. Effekter for personvern er diskutert 

nærmere i påfølgende avsnitt.  
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Figur 18. Oppsummering av effektpotensiale i kvalitetseffekter (effektmål 1) 

 

Effekter tilknyttet effektmål 

1 
Ikke-prissatte virkninger K4 K8 K9 

1.1.1. Grunnlag for etterlevelse 

av behandling og råd 

Totalt + ++ +(+) 

Helseeffekt + + + 

Brukertilfredshet + +++ ++ 

Sosial ulikhet - - - 

1.1.2. Mulighet for egenvurdering 

og etterprøvbarhet 

Totalt + + + 

Datakvalitet + + + 

Brukertilfredshet + + + 

Sosial ulikhet - - - 

1.2.1. Omfang av feil, svikt og 

skader 

Totalt ++(+) +++(+) +(+) 

Helseeffekt (feil, svikt og skader som ikke er 

prissatt) 
+++ ++++ ++ 

Brukertilfredshet ++ +++ + 

1.2.2. Presisjon og virkningsgrad i 

behandling 

 Totalt ++ +++ ++ 

Etterlevelse av beste praksis +++ ++++ +++ 

Omfang av ønsket variasjon -- -- -- 

Helseeffekt ++ +++ ++ 

Likhet i tjenestetilbudet +++ ++++ +++ 

Sosial ulikhet + + + 

Brukertilfredshet ++ +++ ++ 

1.2.3. Konsistens i 

behandlingspraksis og innsikt i 

kvalitet som grunnlag for 

kontinuerlig kvalitetsforbedring 

og valgfrihet 

 Totalt ++(+) +++ ++ 

Mulighet for virksomhetsintern analyse for å 

understøtte kvalitetsforbedring 
+++(+) ++++ +++ 

Gjennomsiktighet og åpenhet for innbygger ++++ ++++ ++++ 

Likhet i tjenestetilbudet + + + 

Brukertilfredshet + + + 

Sosial ulikhet - - - 

1.2.4. Samspill mellom personell 

og IKT 

Totalt +++ +++(+) ++ 

Medarbeidertilfredshet +++ +++(+) ++ 

1.3.1. Kvalitet og tilgjengelighet i 

data 

 Totalt ++ ++ ++ 

Tilgjengelighet til data for sekundærbruk ++ ++ ++ 

Datakvalitet for sekundærbruk ++ ++ ++ 

1.3.2. Nye aktivitets- og 

helsedata 

 Totalt +++ +++ +++ 

Nye data til sekundærbruk ++++ ++++ ++++ 

Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet for 

ansvarlig myndigheter 
++ ++ ++ 

1.4.1. Ivaretakelse av pasient- og 

brukerrettigheter, tilgangsstyring 

mv 

Kontroll med egne data og ivaretakelse av 

rettigheter 

Se beskrivelse i Figur 19. 

Effekter for personvern 

Korrekte og oppdaterte data (integritet og 

tilgjengelighet) 

Tilgangsstyring, beskyttelse og kontroll med 

helseopplysninger (konfidensialitet) 

1.4.2. Eventuelle 

personvernulemper 

Fare for utilsiktet spredning av informasjon 

eller brudd på taushetsplikten 

Sårbarhet for lekkasjer 

Faktisk endring i pasientens mulighet til å la 

være å informere om tidl. helseopplysninger  

Press på å tillate bruk av helseopplysninger til 

andre formål 
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Effekter for personvern 
Konseptene innebærer nye måter å behandle helseopplysninger på. Fordi helseopplysninger i større 

eller mindre grad samles i felles behandlingsrettede helseregistre (journaler), vil større mengder data 

lagres på ett sted og kunne deles med et større antall helsepersonell. Konseptene vil kunne ha både 

positive og negative effekter for personvernet.  

Det er for tidlig å spesifisere hvilke teknologiske og organisatoriske tiltak som skal settes inn for å 

sikre pasient- og brukerrettigheter, effektiv tilgangsstyring mv., samt ta ned eventuelle 

personvernulemper. Dette krever detaljering som typisk hører hjemme i et forprosjekt. Det er derfor 

ikke mulig på nåværende tidspunkt å gjøre en endelig komparativ analyse av virkningene eller en full 

personvernvurdering jf. utredningsinstruksen.  

Tabellen under gjengir foreløpig vurderinger av de ulike effektene for personvern.  

Figur 19. Effekter for personvern 

 

Effekter tilknyttet 

effektmålområde 1.4 

Ikke-prissatte 

virkninger 

Vurdering 

1.4.1. Ivaretakelse av 

pasient- og 

brukerrettigheter, 

tilgangsstyring mv 

Kontroll med egne data 

og ivaretakelse av 

rettigheter 

Alle konseptene gir innbygger bedre mulighet til å ha kontroll 

over egne data. Konseptene med felles/nasjonale løsninger 

vil i noe større grad kunne realisere pasient og brukers behov 

for kontroll med egne data og ivaretakelse av rettigheter. 

Korrekte og oppdaterte 

data (integritet og 

tilgjengelighet) 

Alle konseptene vil være et betydelig løft for å sikre korrekte 

og oppdaterte data. Konseptene som innebærer størst grad 

av felles/nasjonale løsninger vil i større grad kunne legge til 

rette for integritet og tilgjengelighet.  

Tilgangsstyring, 

beskyttelse og kontroll 

med helseopplysninger 

(konfidensialitet) 

Alle konseptene innebærer at det etableres system for mer 

effektiv tilgangsstyring. Det er trolig at tilgangsstyringen i 

nasjonale løsninger vil kunne håndteres bedre, mer enhetlig 

og likt for alle aktørene enn tilgangsstyringen i de regionale 

løsninger. 

1.4.2. Eventuelle 

personvernulemper 

Fare for utilsiktet 

spredning av 

informasjon eller brudd 

på taushetsplikten 

Økt samhandling og tilgjengelighet til helseopplysninger kan 

medføre fare for at helsepersonell får tilgjengeliggjort 

helseopplysninger de ikke har behov for. Konsekvensene av 

dette kan være større jo mer omfattende løsningen er, 

samtidig som det kan være bedre muligheter for enhetlige 

teknologiske og organisatoriske tiltak. 

Sårbarhet for lekkasjer 

Samling av helseopplysninger kan medføre økt sårbarhet og 

større konsekvenser ved et ev. datainnbrudd eller lekkasje. 

Risikoen kan øke jo mer omfattende løsningen er, samtidig er 

det enklere å implementere virkemidler for å ivareta 

informasjonssikkerheten. 

Faktisk endring i 

pasientens mulighet til å 

la være å informere om 

tidligere 

helseopplysninger  

Siden tiltaket har som målsetning at pasientinformasjon som 

hovedregel skal deles i pasientforløpet, vil alle konseptene 

påvirke hva pasienter og brukere må gjøre dersom de ønsker 

å la være å informere om tidligere behandlinger eller 

helseopplysninger i møte med nytt helsepersonell. Alle 

konseptene skal ha funksjonalitet og gi informasjon til 

pasient og bruker om mulighet til å regulere tilgangen til 

egne opplysninger for å ta ned denne ulempen. 
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Press på å tillate bruk av 

helseopplysninger til 

andre formål 

At store mengder sensitive personopplysninger samles ett 

sted kan på sikt medføre et press på/ønske fra samfunnet 

/deler av samfunnet om å tillate bruk av opplysningene til 

andre formål. Risikoen er begrenset i alle konseptene siden 

dette krever endring av lov/forskrift, noe som sikrer en 

demokratisk prosess med avveiinger av de ulike hensynene. 
 

Effektivitetseffekter (effektmål 2) 

Figur 20 viser en samlet oversikt over ikke-prissatte effektivitetseffekter. 

Figur 20. Oppsummering av effektpotensiale i effektivitetseffekter (effektmål 2) 

 

Effekter tilknyttet 

effektmål 2 

Ikke-prissatte virkninger K4 K8 K9 

2.1.1. Selvbetjening, samhandling 

og grunnlag for hjemmemåling 

Totalt + + + 

Innbyggertid + + + 

2.2.2. Kostnader til papirbasert 

informasjonsdeling 

Totalt 0 0 0 

Materialkostnader (utskrift, pakk og porto)  0 0 0 

Lager, lokale, utstyr mv.  0 0 0 

2.2.3 Tidsbruk til innhenting og 

bearbeiding av sekundærdata 

Totalt + + + 

Tidsbruk analysepersonell + + + 

Muliggjøre stordriftsfordeler knyttet til 

konsolidering av drift og forvaltning av 

innrapporteringsløsninger og registre 

+ + + 

2.2.4. Kostnader til forvaltning av 

beste praksis/IKT-fagutvikling 

Totalt -- - -- 

Tidsbruk helsepersonell -- - -- 

2.3.2. Ressursforbruk i 

behandlingsforløp 

Totalt ++ +++ ++ 

Liggedøgn (knyttet til skader som ikke er 

prissatt og til økt presisjon og virkningsgrad i 

behandling) 

++ +++ ++ 

Innbyggertid (knyttet til skader som ikke er 

prissatt og økt virkningsgrad og presisjon i 

behandling) 

++ ++ ++ 

Kostnadsnivå helsehjelp +++ +++ ++ 

Forbruk av helsehjelp (som følge av skader) ++ ++ ++ 

Forbruk av helsehjelp (som følge av økt 

innbyggermedvirkning) 
- - - 

2.3.3. Utnyttelsesgrad for utstyr 

og personell 

Totalt + + + 

Utnyttelsesgrad (infrastruktur, utstyr, 

personell) 
+ + + 

2.4.2. Stabilitet og robusthet i 

IKT-løsninger 

Totalt ++ +++ ++ 

Oppetid i løsning ++ ++ ++ 

Mulighet for døgnkontinuerlig drift ++ ++ ++ 

Mulighet for komplett back-up ++ ++ ++ 

Feil i løsning + +++ + 

Fleksibilitet i løsning +++ ++++ +++ 
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Flere av effektene i tabellene over (Figur 18 og Figur 20) er av en slik karakter at de kunne vært 

prissatte. Gjennom verdien av vurderingene ser en også at det for flere av de samme effektene er 

antatt at det kan være betydelig verdi. Prioriteringshensyn, mangel på data og forsiktighetshensyn 

ligger til grunn for at en del effekter ikke er prissatt, selv når det i utgangspunktet er kvantifiserbart. 

Under vil det likevel pekes på noen tallstørrelser og fakta som kan bidra til å belyse mulig verdi 

knyttet til noen av disse ikke-prissatte virkningene.  

1.2.1. Omfang av feil, svikt og skader og 2.3.2. Ressursforbruk i behandlingsforløp. Disse to 

områdene gjelder sparte samfunnskostnader knyttet til skadereduksjon (liggedøgn, forbruk av helse- 

og omsorgstjenester, helseeffekt, innbyggertid). Her er kun en mindre andel av det totale 

aktivitetsnivået prissatt. Dette fordi kunnskapen om omfanget av skader er liten for store deler av 

aktiviteten i helse- og omsorgstjenesten.9 Effektpotensialet som er prissatt knyttet til skader beløper 

seg til 5,7 milliarder kroner (nåverdi). Dette er beregnet med utgangspunkt i ca. 890 000 somatiske 

døgnopphold per år ved sykehus. Alt øvrig aktivitetsvolum har det imidlertid ikke vært tallgrunnlag 

for å prissette. Det dreier seg om ca. 70 000 døgnopphold i rus/psykiatri, 10 millioner polikliniske 

konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, i underkant av 15 millioner fastlege- og 

legevaktskonsultasjoner og 25 millioner timer med helsehjelp i hjemmet. Innen de fleste av 

aktivitetsområdene er det andelsmessige omfanget av skader og alvorlighetsgraden ikke direkte 

sammenlignbart med forholdene ved somatiske døgnopphold. Likevel, det lille som finnes av 

forskning og data tilsier at det også i disse delene av helse- og omsorgstjenesten forekommer skader 

med tilhørende samfunnskostnader. Med så høyt aktivitetsvolum som det her er snakk om vil selv en 

liten reduksjon i et eventuelt beskjedent skadeomfang kunne representere betydelig samfunnsverdi.  

1.2.2 Presisjon og virkningsgrad i behandling. Denne effekten knytter seg til at kvaliteten i 

helsehjelpen øker, utover det å redusere faktiske skader. Det vil si at man gjennom IKT-systemer som 

øker etterlevelse av beste praksis oppnår kortere og mindre komplekse forløp. Slike 

kvalitetsforbedringer vil i sin tur kunne gi færre liggedøgn, spart øvrig helsetjenestebruk, spart 

innbyggertid og helseeffekt. Forskning peker på forholdsvis klare og betydelige sammenhenger 

mellom IKT-støtte med integrert kunnskaps-, beslutnings- og prosesstøtte og økning i etterlevelse av 

beste praksis. Derfra til «harde endepunkter» i form av helseeffekt og kostnadsbesparelser er 

sammenhengene ikke like klare, men det er heller ikke grunn til å utelukke slike virkninger. Kun små 

endringer i positiv retning vil kunne representere store samfunnsmessige verdier. 

 Fordelingseffekter 6.4

I henhold til veileder for samfunnsøkonomisk analyse bør fordelingseffekter beskrives, dersom dette 

er relevant (13). Fordelingseffekter utgjør verdier som kun flyttes mellom aktører, men som ikke 

utgjør samfunnsmessig tap/gevinst. Fordelingseffekter av tiltaket «Én innbygger – én journal» er 

vurdert til å være små.  

De aller fleste innbyggerne, i Norge og samfunnet som helhet, vil ha nytte av effektiv utnyttelse av 

kapasitet og ressurser og økt pasientsikkerhet, bedre helse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. 

                                                           
 

9 Liten/ingen data på skadeomfang i rus/psykiatri, polikliniske tjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester. 
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Det er likevel en mulighet for at ikke alle vil ha like stor nytte av tiltaket. Pasienter vil ha ulik evne og 

forutsetning til å nyttiggjøre seg bruken av økt informasjon og ansvarliggjøring. I dét større innflytelse 

gis til pasienter og pårørende, kan potensielt helsepersonells vurderinger av pasientenes behov og 

vurdering av den enkeltes behov opp mot andre pasienters behov, bli utfordret. Resultatet kan bli 

økte sosiale forskjeller. 

 Konkurransemessige virkninger av tiltaket 6.5

I henhold til veileder (19) skal effekter av tiltaket for konkurranse- og markedsutviklingen redegjøres 

for i denne fasen, men behandles mer inngående i forprosjektet. Gitt de strukturelle egenskapene 

ved tiltaket er det, uavhengig av konseptvalg, relevant å fremheve følgende overordnede effekter av 

tiltaket: 

• Konsekvenser for norske leverandører av EPJ/PAS-systemer i form av å tildele én/et fåtall 

eneretter 

• Potensiell utvidelse av leverandørmarkedet for EPJ/PAS-systemer gjennom å koordinere 

kjøpersiden slik at omfanget av det som fremskaffes er stort nok til å tiltrekke seg internasjonale 

leverandører 

• Konsekvenser for markedet i form av å skape nye muligheter for innovasjon i velfungerende 

konkurranse «utenpå» et offentlig forvaltet naturlig monopol 

Potensielt en muliggjører for utvidelse av det nasjonale markedet for helse- og omsorgstjenester i 

form av å ta i bruk EPJ/PAS-løsninger som er kompatible med andre internasjonale tilsvarende 

løsninger. 

7 Usikkerhetsanalyse av effektanalyse 

Usikkerhetsanalyse, i form av hendelsesusikkerhet, er gjennomført for de prissatte effektene. Denne 

er basert på samme antakelser som kostnadsusikkerhet, herunder vurdering av hvordan hendelser 

kan påvirke fremdriften i et prosjekt, positivt eller negativt. Hovedkategoriene av hendelser som er 

vurdert, er illustrert i Figur 33 i kapittel 8.5. For effektanalysen er en oppsummering av de 

kvantifiserte hendelseskategoriene, etter Monte Carlo-simulering, benyttet for å beregne usikkerhet. 

Usikkerhet er beregnet for tre ulike scenarier; forventet (p5010) og optimistisk/pessimistisk (p8511). I 

praksis materialiserer dette seg som en tidsforskyvning i realisering av virkninger. Se Figur 21 som 

illustrerer dette. 

  

                                                           
 

10 p50 representerer tilsvarende som for kostnader, forventet effektrealisering ved ferdig implementert tiltak; altså 50 % sannsynlighet for 
realisering av en effekt. 
11 p85 representerer tilsvarende som for kostnader, foreslått effektrealisering ved ferdig implementert tiltak; sannsynlighet for hvor mye 
beslutningstakerne klarer å realisere av effekt, i positiv eller negativ retning.  
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Figur 21: Hendelsesusikkerhetens påvirkning på realisering av effekter 

 

 

Resultatet av hendelsesusikkerhet per konsept vises i Figur 22. Konsept har 4 samlet sett størst 

usikkerhet, med forventet realisering (p50) på 40 prosent i forhold til basisestimatet. For konsept 9 er 

usikkerheten noe lavere, med en forventet realisering på i underkant av 50 prosent. Konsept 8 

kommer best ut med en forventet realisering på 57 prosent. Optimistisk og pessimistisk (p85) 

usikkerhet gir tilsvarende resultater som for p50.  

Figur 22 Effekter (samlet) per konsept justert for ulik grad av usikkerhet 

 

Verdier for p50 blir tatt videre til den sammenstilte samfunnsøkonomiske analysen som gjøres rede 

for i kapittel 10. 
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På samme måte som for prissatte virkninger vil det være heftet usikkerhet ved de ikke-prissatte 

virkningene, og det antas å påvirke tilsvarende og med samme profil som for de prissatte. Dette er 

imidlertid ikke eksplisitt redegjort for. 

 Sensitivitetsanalyse 7.1

I tillegg til hendelsesusikkerhet, er det ønskelig å teste usikkerhet i forhold til måloppnåelse per 

konsept. Denne analysen er ment å illustrere hvordan netto virkningene påvirkes dersom 100 

prosent måloppnåelse ikke realiseres, og hvor følsom resultatvariabelen er for endringer i 

realiseringskurvene. Sensitivitetsanalysen er gjennomført ved å nedjustere realiseringskurvene med 

henholdsvis 10, 25 og 50 prosent. Resultatet av de prissatte virkningene er beregnet som nåverdi av 

de usikkerhetsjusterte effektestimatene. Dette vises i Figur 23.  

Figur 23: Sensitivitetsanalyse ved 100 %, 90 %, 75 % og 50 % måloppnåelse (nåverdi i mrd. kroner) 
 

TOTAL Forventet (p50) effekt 

(inkl. usikkerhet, eks. 0+) 
100 % 90 % 75 % 50 % 

Konsept 4 7,4 6,6 5,5 3,7 

Konsept 8 13,9 12,5 10,4 7,0 

Konsept 9 7,0 6,2 5,1 3,3 
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8 Kostnadsanalyse 

Finansdepartementets veileder (20) for kostnadsestimering gir en rekke krav til gode 

estimeringsprosesser. Utredningens dokument «Kostnadsestimater» redegjør for hvordan disse er 

etterfulgt. Dette avsnittet presenterer kortfattet om prosessen og resultatene derfra. 

 Kostnadsbegreper i KS-ordningen 8.1

Finansdepartementet opererer i sin veileder (15) med et sett av styringsnivåer og tilhørende 

kostnadsbegreper. Disse kostnadsbegrepene gjenspeiler ulike elementer i budsjett- og 

styringsprosessensom som vist i Figur 24. 

Figur 24. Begreper i KS-ordningen 

 

Basiskostnadene fra estimeringsprosessen benyttes i usikkerhetsanalysen i kapittel 9. Der vurderes 

estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet for å beregne forventet kostnad og foreslått 

kostnadsramme som vist i Figur 24. Dette utdypes i kapittel 8.5. 
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 Estimeringsprosess og kostnadsmodell 8.2

Utredningen har benyttet en strukturert estimeringsprosess basert på beste praksis for 

konseptvalgutredning, som vist i Figur 25. 

Figur 25. Estimeringsprosessen 

 
 

1 Kartlegge relevante erfaringer. 

2 Etablere overordnet estimeringsmodell. 

3 Kvalitetssikre estimeringsmodell med interne og eksterne ressurser. 

4 
Bestemme estimeringsmetode for hvert estimeringsområde. Dette varierer basert på estimeringsområdets 

beskaffenhet. 

5 Mer detaljert informasjonsinnhenting for alle underområder. 

6 Estimering ved hjelp av ekspertbasert gruppeprosess. 

7 Revisjon av estimater (flere iterasjoner). 

8 Klargjøring av estimater for usikkerhetsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse. 

For alle konsepter har det blitt utarbeidet en modell som dekker underliggende kostnadselementer. 

Figur 26 gir en beskrivelse av hvilke kostnader som inngår i de ni kostnadsområdene. 

Figur 26. Kostnadselementer i estimeringsmodell 
 

1. Tekniske kostnader 

1.1. E-helse Programvare, konfigurering og andre leverandørkostnader 

1.2. Integrasjoner Utvikling av integrasjoner  

1.3. Infrastruktur Adresserbare infrastrukturkostnader til kjernesystemer 

1.4. Konvertering Utvikling og programvare for konvertering av historiske data 

2. Kundeside 

2.1. Innføring Sluttbrukeropplæring, superbrukere, kurskostnader og kursmateriell 

2.2. Fagutvikling Standardisering, terminologi og bestemmelse av klinisk innhold 

2.3. Løsningsarbeid Produkteierskap og øvrig løsningsarbeid 

2.4. Test Alt relevant testarbeid, inkludert akseptansetest 

2.5. Admin/ADK Sentral administrasjon, husleie, reise og plasskostnader 

3. Uspesifisert 

Det har vært en spesielt prioritert oppgave for utredningen å sikre kompletthet i modellen, og at alle 

elementer er inkludert. Erfaringer fra andre IKT-tiltak, både i og utenfor sektor, viser at en rekke 

elementer i budsjetter og planer ofte ikke inkluderes. Det gjelder spesielt kostnader på kundesiden, 

som i spesialisthelsetjenestens tilfelle ofte er spredt og bakt inn i budsjetter hos helseforetakene. Vi 

har derfor vært spesielt nøye med disse elementene, og hentet erfaringer fra prosjekter nasjonalt og 

internasjonalt.  
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De tekniske kostnadene vil primært tilfalle eksterne leverandører, fordelt på maskinvare, 

programvare og andre kostnader. Avhengig av gjennomføringsstrategier og leverandørvalg, vil 

kategoriseringen over kunne endre seg, spesielt avhengig av arbeidsfordeling mellom kunde og 

leverandør. 

I tillegg til kostnader på kunde- og leverandørside, kommer påslag i alle konsepter for «uspesifisert», 

basert på standard KVU-praksis. Det er valgt å benytte 20 prosent som påslag for uspesifisert i alle 

konsepter. Denne prosentsatsen er i den høyere enden av skalaen som benyttes i denne 

utredningsfasen. Tiltakets omfang, tiltakets varighet og sektorens komplekse aktørbilde taler 

imidlertid for et høyt påslag for uspesifisert. 

Ettersom de forskjellige konseptene har forskjellig organisering og gjennomføring er det verdt å 

merke seg følgende om de forskjellige konseptene: 

 Nullpluss er estimert i tett samarbeid med sektor, primært gjennom flere iterasjoner med 

spesialisthelsetjenesten. Det er tatt utgangspunkt i gjeldende planer og historisk investeringstakt 

for alle aktører. Utredningen har lagt til noen poster der det ikke var budsjettert for det. Det 

gjelder primært kundesiden (fagutvikling, løsningsarbeid, test og administrasjon). Den største 

tilleggsposten er tilknyttet G3-løftet (se beskrivelse i kapittel 1). 

 Konsept 4 baserer seg i stor grad på nullpluss. I tillegg er det lagt til utbredelse av regionale 

løsninger og nasjonale felleskomponenter. 

 Konsept 9 baserer seg også i stor grad på nullpluss. Her legges det til for nasjonal løsning for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste, samt felleskomponenter. 

 Konsept 8 er estimert fra bunnen av. Her er det primært benyttet utenlandske erfaringer fra 

tilsvarende EPJ/PAS-prosjekter, innspill fra leverandørkonferanse, samt andre store offentlig IKT-

prosjekter i Norge. I konsept 8 ligger det inne at spesialisthelsetjenesten viderefører det meste av 

sine langtidsplaner (det som er kjernen i nullpluss). 

 Avgrensninger 8.3

Som påpekt tidligere er tiltaket stort og komplekst. Det er viktig med avgrensninger, se Figur 27 og 

Figur 28. 

Figur 27. Avgrensninger – ikke inkludert i tiltaket 

 

Område Behandling 

Omstillingskostnader Det har ikke vært utredningens mandat å se på effekter og kostnader for større 

omstillinger som kan muliggjøres gjennom investeringstiltakene som er utredet. 

Anskaffelser av MTU-enheter Vil være egne prosjekter i regi av sektor. 

Integrasjonskostnader til MTU Vil være delprosjekter tilknyttet anskaffelser. 

Annen hardware som ikke 

eksplisitt understøtter tiltaket 

Vil være egne prosjekter i regi av sektor. 

Brukerterminaler og annet 

periferiutstyr 

Sektoren anskaffer slikt utstyr selv på rullerende basis. 
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Figur 28. Avgrensninger – behandles spesielt i tiltaket 

 

Område Behandling 

Drift og vedlikehold i 

programperioden 

Behandles i effektanalyse. For konsept 8 blir det en større utskiftning enn i 

nullpluss, konsept 4 og 9. Det antas derfor at det må være minste ett års overlapp 

mellom systemer. 

Teknisk støtte Antas dekket av posten «infrastruktur» i alle konsepter. 

Infrastruktur Grunnet mange planlagte og pågående programmer i sektor er kostnader 

ekvivalent med nullpluss lagt til grunn i alle konsepter. Disse midlene som utgjør 

ca. 4 milliarder kroner (inkl. andel uspesifisert) antas å kunne benyttes til å 

understøtte samtlige konsepter, gitt god planlegging og styring. 

Drift og forvaltning over 

levetiden 

Drift og forvaltning over levetiden etter programperiode behandles som en mulig 

effekt. Dvs. at vi vurderer konseptene opp mot kostnadene i nullpluss, og vurderer 

eventuelle effekter. 

Produktivitet ved innføring Vurderes som nøytralt på tvers av konseptene, se forklaring under. 

I henhold til veileder for samfunnsøkonomiske analyser av omstilling i statlige virksomheter (13) kan 

det være relevant å redegjøre for kostnadsvirkninger i form av midlertidig produktivitetstap i 

forbindelse med omstilling.  

Tiltaket «Én innbygger – én journal» representerer en betydelig omstilling blant helsepersonell. 

Samtidig er tiltaket tenkt gjennomført i form av en utviklingsretning over en lang periode med en 

serie avgrensede delprosjekter. Omfanget av de omstillingene som tiltaket innebærer tilsvarer delvis 

endringer på nivå som uansett ville ha funnet sted, men som ved tiltaket «Én innbygger – én journal» 

gjennomføres i en koordinert retning i form av et konsept.  

Vi kjenner ikke til hvordan dagens måte å drive IKT utviklingsprosjekter på innvirker på 

produktiviteten i helse- og omsorgstjenesten, og referansebesøk og -caser gir alle forskjellige 

inntrykk.  

Det kan argumenteres for at tiltaket «Én innbygger – én journal» øker intensiteten i omstilling og 

dermed medfører et produktivitetstap. Det kan imidlertid også argumenteres med at en koordinert 

utviklingsretning vil avlaste sektoren i form av å slippe mange små utviklingsløp i egenregi og snarere 

muliggjøre økt produktivitet gjennom å delta i et felles utviklingsløp som samlet sett ikke avkrever 

like mye innsats av ytende helsetjeneste. I tillegg er det beregnet store investeringskostnader til 

innføring grunnet systematisk innføringsarbeid, noe som forhåpentligvis medfører at man for den 

raskt er i stand til å jobbe med full produktivitet. 

Med utgangspunkt i ovenstående vurderingene er det ikke lagt til prissatte kostnadsvirkninger av en 

eventuell generell nedgang i produksjonen i en overgangsperiode for noen av konseptene, inkludert 

nullpluss. 

 Resultater basiskalkyle 8.4

Figur 29 viser oppsummert resultatene fra kostnadsestimeringen som tas videre til 

usikkerhetsanalysen. 
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Figur 29. Basiskostnad (milliarder kroner) 

 

Den detaljerte fordelingen på kostnadsområder vises i Figur 30. 

Figur 30. Fordeling av basiskostnader på kostnadsområder (millioner kroner) 

 

 

 

 Kostnadsområde Nullpluss  Konsept 4  Konsept 8  Konsept 9  

 Teknisk 8 057 9 429 9 777 10 373 

E-helse 3 366 3 734 4 873 4 359 

Infrastruktur 3 052 3 052 3 052 3 052 

Integrasjon 1 240 2 073 1 122 2 208 

Konvertering 399 570 731 753 

 Kundeside 9 995 12 705 10 294 12 545 

Innføring 2 319 5 550 5 146 5 477 

Fagutvikling 2 259 2 033 1 367 1 967 

Løsningsarbeid 1 486 1 395 1 069 1 384 

Test 2 497 2 279 1 537 2 221 

Administrasjon + ADK 1 435 1 448 1 176 1 495 

 Uspesifisert 3 610 4 427 4 014 4 583 

 Sum 21 663 26 561 24 086 27 501 

For samtlige konsepter utgjør kostnader på kundesiden størstedelen av investeringskostnadene. Av 

disse er det innføringskostnader som dominerer for alle konsepter, bortsett fra nullpluss. 

 Utdyping av basiskalkyle 8.5

Det er i tillegg til den overordnede estimeringsmodellen mulig å visualisere flere typer nedbrytning 

av konseptene for å se hvordan de skiller seg kostnadsmessig. Som det fremgår av basisestimatene 

over er den relative differansen mellom konseptene relativt liten, selv om de absolutte summene er 

store. Basiskostnaden for det dyreste konseptet (konsept 9) er ca. 27 prosent høyere enn for 

nullpluss, tilsvarende ca. 6 milliarder kroner. Primærdriveren for dette er antall omfattet av tiltaket, 

sektorens heterogene behov og komplekse krav til funksjonalitet. Figur 31 under sammenstiller en 

nedbryting av konsepter. Konseptene viderefører ulike andeler av investeringskostnadene som 

inngår i nullpluss. Dette er synliggjort i figuren med rød farge og beskrivelsen «Fratrekk for 

investeringer 0+».
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Figur 31: Basiskostnader for de ulike konseptene (milliarder kroner) 

0+ 

 
 

Nullpluss: Basiskostnad 21,7 mrd. 
Nullpluss innebærer en utvikling i tråd med dagens 
investeringsnivå i sektoren. I tillegg er det estimert at 
spesialisthelsetjenesten gjør et løft til 3. generasjon EPJ 
(omtalt som G3-løft). 

K4 

 
 

K4: Basiskostnad 26,6 mrd. 
Konsept 4 har en høy videreføring av kostnader fra nullpluss. 
I tillegg bredder regionene i spesialisthelsetjenesten sine 
kjerneløsninger til kommuner og fastleger. For å understøtte 
pasientforløp på tvers av regioner introduseres det nasjonale 
felleskomponenter for samhandling og lagring av klinisk 
dokumentasjon 

K8 

 
 

K8: Basiskostnad 21,7 mrd. 
Konsept 8 har en lavere videreføring av kostnader fra 
nullpluss sammenlignet med de øvrige konseptene. I konsept 
8 anskaffes det en felles nasjonal løsning for helse- og 
omsorgstjenesten. Som en del av anskaffelsen inngår også en 
nasjonal felleskomponent for samhandling med øvrige 
aktører som ikke omfattes av tiltaket 

K9 

 
 

K9: Basiskostnad 27,5 mrd. 
Konsept 9 har en høy videreføring av kostnader fra nullpluss. 
I tillegg anskaffes det en nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. For å understøtte pasientforløp 
på tvers av omsorgsnivå og regioner anskaffes det nasjonale 
felleskomponenter for samhandling og lagring av klinisk 
dokumentasjon 
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Det som driver basiskostnader i de forskjellige konseptene sammenstilles og forklares på et 

overordnet nivå i Figur 32. 

Figur 32. Kostnadsdrivere 

  

 Nullpluss Konsept 4 Konsept 8 Konsept 9 

Nøytralt Infrastruktur er likt i alle konsepter, kostnader fra nullpluss videreføres. 

Driver 

kostnad opp 

- Høye kostnader i 

spesialisthelse-

tjenesten 

- G3-løftet 

- Mangel på 

stordriftsfordeler 

- Høye kostnader i 

spesialisthelse-

tjenesten 

- G3-løftet 

- Mangel på 

stordriftsfordeler 

- Utbredelse og 

innføring av 

regionale løsninger 

- Nasjonale 

felleskomponenter 

- Høyt funksjonelt 

ambisjonsnivå 

- Utbredelse og 

innføring av nasjonal 

løsning 

 

- Høye kostnader i 

spesialist-

helsetjenesten 

- G3-løftet 

- Mangel på 

stordriftsfordeler i 

spesialist-

helsetjenesten 

- Utbredelse og 

innføring av nasjonal 

løsning 

- Nasjonale 

felleskomponenter 

Driver 

kostnad ned 

- Lavere ambisjoner 

for kommunal helse- 

og omsorgstjeneste 

og avtalespesialister 

- Færre nasjonale 

felleskomponenter 

- Gjenbruk av dagens 

samhandlingsløsning 

- Noe lavere 

ambisjonsnivå enn i 

konsept 9 

- Stordriftsfordeler på 

kundeside 

- Leverandørrabatter 

- Stordriftsfordeler på 

kundeside for 

nasjonal løsning  

- Leverandørrabatter 

for nasjonal løsning 

Annet Påslag for uspesifisert er 20 prosent i alle konsepter, og en funksjon av størrelse på grunnkalkylen 

9 Usikkerhetsanalyse av investeringskostnader 

Formålet med usikkerhetsanalysen er å gjøre en kvantitativ vurdering som utgangspunkt for å danne 

seg et risikobilde, samt å gi et best mulig grunnlag for prioritering og styring (1). Definisjonen i 

henhold til veilederen (15) for de forskjellige begrepene presentert i Figur 24 er som følger: 

 Styringsmål (basiskostnad): hvilken kostnad den budsjettansvarlige skal styre mot. Dette 

tilsvarer basiskostnader (se Figur 24), dvs. inkludert uspesifisert, men ikke forventet tillegg 

eller usikkerhetsavsetning. 

 Forventet kostnad (styringsramme utførende etat): summen det er ventet at prosjektet skal 

koste når det er fullført. Dette er også budsjettramme for utførende etat. Matematisk 

uttrykkes dette ofte som «p50», ettersom det skal være 50 prosent sannsynlighet for 

gjennomføring under denne kostnaden.  

 Foreslått kostnadsramme (fagdepartements kostnadsramme): hvor mye beslutningstakerne 

har satt av for å finansiere prosjektet. Inkluderer usikkerhetsavsetning, normalt opp til 85 

prosent sannsynlighet, derav benevnelsen «p85».  

Estimatene som er illustrert over er først bygget opp til grunnkalkyle, og så til basiskostnad når 

uspesifisert er inkludert. Det er deretter kjørt en standard usikkerhetsanalyse i henhold til praksis og 
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modenhetsnivå (1). Her har det vært workshops på estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet med 

relevante eksperter. Dette er dokumentert i utredningens vedlegg «Usikkerhetsanalyse». 

Estimatusikkerheten er knyttet til hvert element i estimeringsmodellen, og gjengis ikke i helhet her. 

Hendelsesusikkerheten er vurdert basert på antakelser om hvordan hendelser kan påvirke 

fremdriften positivt eller negativt. Hovedkategorier av hendelser er presentert i Figur 33. 

Figur 33. Hendelsesusikkerhet 

 
 

U1 Eierstyring 

U2 Virksomhetsstyring  

U3 Tilgang til prosjektressurser og prosjektkompetanse 

U4 Faglig styring av standardisering og klinisk samhandling 

U5 Prosjektledelse og produkteierskap 

U6 Myndighetskrav (organisatoriske endringer, regelverk og personvern) 

U7 Leverandører og kontrakter 

U8 Samarbeid med andre helseaktører og tverrsektorielt 

U9 Funksjonell løsning 

Etter at hvert element var kvantifisert ble en Monte Carlo-simulering med 10.000 iterasjoner 

gjennomført for alle konsepter. Etter kostnadsestimeringen og usikkerhetsanalysen har vi resultater 

per konsept som illustrert i Figur 34. 

Figur 34. Grunnkalkyle og usikkerhet (milliarder kroner) 

 

 

Figur 34 viser hvordan konseptene bygger fra basiskostnader, og opp til p85 (kostnadsramme for 

fagdepartement). Figuren viser at konsept 4 totalt sett har størst usikkerhet, mens konsept 8 har 

minst (eksklusive nullpluss). Verdier for p50 eksklusiv merverdiavgift er tatt videre til den 
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sammenstilte samfunnsøkonomiske analysen som gjøres rede for i kapittel 10. Figur 35 under viser 

de usikkerhetene som påvirker hvert konsept mest når basisestimater sammenlignes med p85 (som 

inkluderer den fulle usikkerhetsavsetningen). 

Ettersom konseptene har forskjellig basiskostnad, vil den samme usikkerheten kunne utgjøre 

forskjellig andel av usikkerheten i forskjellige konsepter. Dette gjelder eksempelvis 

estimatusikkerheten rundt G3-løftet, som inngår i tre av konseptene. Dette elementet utgjør en 

relativt større andel av nullpluss enn av konsept 9, og usikkerheten for dette elementet utgjør 

dermed en relativt større andel av den totale usikkerheten i nullpluss enn i konsept 9, selv om 

aktiviteten er den samme. 
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Figur 35. Visualisering av usikkerhet for alle konsepter 
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10 Sammenstilt samfunnsøkonomisk analyse 

Netto nåverdi per konsept vises i Figur 36. Første rad av tabellen viser nåverdien av de totale 

investeringskostnadene. Andre rad viser nåverdien av investeringskostnadene som er relevante å 

sammenholde mot effekter. Tredje rad viser nåverdien av de prissatte effektene. I fjerde rad ligger 

den sammenstilte netto nåverdien per konsept. Alle tall er usikkerhetsjusterte størrelser (p50). 

Figur 36. Sammenstilt investeringskostnader og prissatte effekter (mrd. kroner) 
 

Element Konsept 0+ K4 K8 K9 

A 
NV investeringskostnad 

(inkl. 0+) 
-22,6 -29,3 -24,4 -29,6 

B 
NV investeringskostnad 

(relativt til 0+, eks. G3) 
-6,6 -13,3 -8,8 -13,6 

C 
NV effektanalyse 

(relativt til 0+) 
n/a 7,4 13,9 7,0 

D 

(B+C) 
NNV Relativt til 0+ n/a -6,0 5,1 -6,6 

Figur 37 viser de usikkerhetsjusterte (p50) investeringskostnadene sammenstilt med effekt (element 

B og C i Figur 36). 

Figur 37. Effekter og kostnader (samlet) per konsept (mrd. kroner) 

 

Figur 38 viser netto nåverdi per konsept (element D i Figur 36). 

Figur 38. Netto effekter per konsept justert for usikkerhet (mrd. kroner) 
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Konsept 8 er det konseptet med høyest netto nåverdi relativt til dagens utviklingsretning (nullpluss) 

basert på de effektene som er prissatt. Dette er også det eneste konseptet som viser positiv netto 

nåverdi. Det er imidlertid relevant å minne om at utvalget av effekter, og delmengder innen disse, 

kun utgjør en andel av de totale effektene. Ved tilgang på et bedre datagrunnlag er det tenkelig at 

alle konseptene ville kunne fremstå som lønnsomme tiltak. Samtidig er det nødvendig å påpeke at en 

eventuell bredere prissetting av effekter mest sannsynlig ikke ville endre de innbyrdes forskjellene i 

den absolutte lønnsomheten for konseptene. Eventuelle ytterligere prissatte effekter ville trolig 

enten legge seg likt på toppen av alle konseptene (konseptuavhengige), eller de ville fordele seg 

andelsmessig noenlunde tilsvarende som de øvrige konseptdifferensierende effektene.  Differansen 

mellom det mest lønnsomme og det minst lønnsomme konseptet er på 11,7 milliarder kroner.  

Sensitivitetsanalysen, som er beskrevet i kapittel 7.1, er her sammenstilt med kostnadssiden12, og 

denne viser at netto nåverdi reduseres i takt med redusert måloppnåelse. Konsept 8 resulterer i 

positiv netto nåverdi ved inntil 75 prosent måloppnåelse, men blir negativ ved 50 prosent 

måloppnåelse. Konsept 4 og konsept 9 resulterer i negativ netto nåverdi i alle grader av 

måloppnåelse.  

Figur 39: Netto nåverdi per konsept ved 100 %, 90 %, 75 % og 50 % måloppnåelse 

 

Til sist, i sammenstilt analyse av kostnad og effekt, ses det på hvordan de ikke-prissatte effektene 

påvirker det totale bildet. Figur 40 viser en oppsummering av de ikke-prissatte virkningene. 

Figur 40. Oppsummering av ikke-prissatte virkninger 

 

Effektmål Effekter med ikke-prissatte virkninger K4 K8 K9 

1 Bedre helse, økt 
pasientsikkerhet og kvalitet 

1.1.1. Grunnlag for etterlevelse av behandling og råd + ++ +(+) 

1.1.2. Mulighet for egenvurdering og etterprøvbarhet + + + 

1.2.1. Omfang av feil, svikt og skader ++(+) +++(+) +(+) 

1.2.2. Presisjon og virkningsgrad i behandling ++ +++ ++ 

1.2.3. Konsistens i behandlingspraksis og innsikt i kvalitet som 

grunnlag for kontinuerlig kvalitetsforbedring og valgfrihet 
++(+) +++ ++ 

1.2.4. Samspill mellom personell og IKT +++ +++(+) ++ 

1.3.1. Kvalitet og tilgjengelighet i data ++ ++ ++ 

                                                           
 

12 Netto nåverdi investeringskostnad (relativt til 0+, eks. G3) 
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1.3.2. Nye aktivitets- og helsedata +++ +++ +++ 

1.4.1. Ivaretakelse av pasient- og brukerrettigheter, 
tilgangsstyring mv 

n/a13 n/a n/a 

1.4.2. Eventuelle personvernulemper n/a n/a n/a 

2 Bedre utnyttelse av 
kapasitet og ressurser 

2.1.1. Selvbetjening, samhandling og grunnlag for 
hjemmemåling 

+ + + 

2.2.2. Kostnader til papirbasert informasjonsdeling 0 0 0 

2.2.3 Tidsbruk til innhenting og bearbeiding av sekundærdata + + + 

2.2.4. Kostnader til forvaltning av beste praksis/IKT-
fagutvikling 

-- - -- 

2.3.2. Ressursforbruk i behandlingsforløp ++ +++ ++ 

2.3.3. Utnyttelsesgrad for utstyr og personell + + + 

2.4.2. Stabilitet og robusthet i IKT-løsninger ++ +++ ++ 

INNBYRDES RANGERING AV KONSEPTENE BASERT PÅ GRAD AV REALISERING AV IKKE-
PRISSATTE EFFEKTER  

Nest 
høyest 

Høyest 
Minst 
høy 

 

Oppsummert viser oversikten i Figur 40 at de ikke-prissatte virkningene bidrar til å forsterke bildet 

som de prissatte virkningene avtegner. De innbyrdes forskjellene mellom konseptene blir forstørret 

når de ikke-prissatte virkningene er hensyntatt. Konsept 8 er konseptet som antas å i størst grad 

realisere de ikke-prissatte virkningene, mens konsept 9 er det konseptet som i lavest grad realiserer 

de ikke-prissatte virkningene.  

Særlig bidragsytende til dette er innbyrdes forskjeller i realisering av effekter som relaterer seg til 

kvalitet14 i helsehjelp, i form av skadereduksjon og i form av faktisk forbedring av helsehjelp gjennom 

økt etterlevelse av beste praksis. Her er det de samme forholdene som ved allokeringen av de 

prissatte effektene til konsepter som er lagt til grunn for vurderingene.  

Videre bidrar effekten 1.2.4 Samspill mellom personell og IKT til å forsterke forskjellene mellom 

konseptene. Denne effekten handler om helsepersonells antatte medarbeidertilfredshet knyttet til i 

hvilken grad IKT-løsningene oppleves som brukervennlige og støttende i deres arbeidshverdag. Det at 

konsept 4 og konsept 9 innebærer brudd i deler av informasjonsflyten, gjør at konseptene oppnår 

ulik realisering av denne effekten. I konsept 9 vil ikke behandlingsinformasjonen være like rik på tvers 

av spesialist- og kommunal helse- og omsorgstjeneste. I konsept 4 vil det ikke være like rik 

informasjon om pasienter som har vært behandlet utenfor regionen. I konsept 8 vil helsepersonell 

operere i én løsning og det vil være full deling av informasjon på tvers av regioner og omsorgsnivå. 

Til sist er 2.4.2. Stabilitet og robusthet i IKT-løsninger en ikke-prissatt effekt hvor konseptene skiller 

seg fra hverandre. Denne effekten dreier seg om forhold som henholdsvis fleksibilitet i løsningene og 

sårbarhet for feil i løsningene. Dette er forhold hvor virkningen av flere integrerte kjerneløsninger gir 

noe lavere effektoppnåelse enn færre, og som således gjør at konsept 4 og konsept 9 realiserer en 

noe lavere andel av effekten enn konsept 8.  

  

                                                           
 

13 Personvern er ikke vurdert via pluss/minus-metoden, men omtalt i kapittel 6.3.2. 
14 Effektene 1.2.1 Omfang av feil, svikt og skader, 1.2.2 Presisjon og virkningsgrad i behandling, 1.2.3 Konsistens i behandlingspraksis og 
innsikt i kvalitet som grunnlag for kontinuerlig kvalitetsforbedring og valgfrihet 
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11 Sammenstilt alternativanalyse 

Her oppsummeres vurderingen av konseptene gjennomført i Alternativanalysen. 

Figur 41. Sammenstilt alternativanalyse 

 

Type vurdering Nullpluss Konsept 4 Konsept 8 Konsept 9 

Måloppnåelse opp mot prioriterte krav Lav Middels/høy Høy Middels 

Realopsjoner Lav Middels Middels/høy Middels 

Gjennomføringsrisiko Høy Høy Svært høy Høy 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
15

 n/a -6,0 5,1 -6,6 

Innbyrdes rangering av konseptene basert 

på grad av realisering av ikke-prissatte 

effekter 

n/a Nest høyest Høyest Minst høy 

Finansieringsplan
16

 n/a n/a n/a n/a 

  

Alle konseptalternativene gir vesentlige forbedringer i forhold til dagens situasjon, men krever 

endring og utvikling i blant annet eierstyring, virksomhetsstyring og fagstyring. Konsept 8 er vurdert 

til å ha høyest måloppnåelse opp mot prioriterte krav, høyest grad av realopsjoner, positiv 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet samt høyest realisering av kvalitativt vurderte effekter. Konsept 8 

har imidlertid spesielt stor styrings- og gjennomføringsrisiko. 

12 Finansieringsplan 

I henhold til veileder om KS1 (15) og rammeavtalen om kvalitetssikring (1) skal det for hvert 

konseptalternativ utarbeides en finansieringsplan og plan for budsjettmessig innfasing. Statlige tiltak 

finansieres normalt med bevilgninger over statsbudsjettet (16).  

Grunnet tiltakets omfang og sektorens fragmenterte styringsstruktur har det ikke vært mulig eller 

hensiktsmessig å utarbeide detaljerte finansieringsplaner i denne konseptvalgutredningen. Det 

samme gjelder for eventuell budsjettmessig innfasing.  

Overordnet er vurderingen er at det ikke er vesentlige forskjeller i finansieringsmodellene for de ulike 

konseptene, imidlertid har konsept 8 stordriftsfordeler knyttet til anskaffelse, drift og forvaltning 

som kan påvirke finansieringsbehovet.  Utredningen legger til grunn at eksisterende midler i sektoren 

disponeres så fornuftig som mulig, samt at innføringskostnader dekkes av aktørene selv, primært 

som del av ordinær drift og opplæring i sektor. I et eventuelt forprosjekt og gjennom kvalitetssikring 

vil det spesielt være viktig å belyse følgende temaer:  

 Modell for medfinansiering for fastleger og avtalespesialister 

 Modell for medfinansiering for kommuner 

                                                           
 

15 Netto nåverdi relativt til nullpluss, milliarder kroner 
16 Det er kun gjort en kvalitativ vurdering av finansieringsplan, se kapittel 12.  
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 Behovet for friske finansieringsmidler versus henholdsvis omdisponering av planlagte 

investeringer og muligheter for delfinansiering gjennom realisering av kostnadsbesparelser som 

følge av økt samarbeid og tilhørende uttak av skalafordeler  

13 Konklusjon og anbefaling 

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet er at 

en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon 

for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i 

«Én innbygger – én journal». 

En felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for 

utviklingsretningen. Spesialisthelsetjenesten skal aktivt delta i utviklingen av en felles nasjonal 

løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og tilpasse seg krav som styrker samhandlingen 

mellom aktørene og som bidrar til best samfunnsøkonomisk realisering av «Én innbygger – én 

journal». 

En felles, nasjonal løsning for «én innbygger - én journal» setter sterke føringer for videre strategi- 

og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes et felles arbeid mellom de regionale 

helseforetakene og det nasjonale prosjektet for å sikre at pågående og planlagte investeringer i 

spesialisthelsetjenesten er i tråd med det langsiktige målbildet, samt at potensiale for skalafordeler 

innen spesialisthelsetjenesten realiseres.  

Anbefalt utviklingsretning og startpunkt forutsetter nasjonal styring som stiller tydelige føringer og 

krav for IKT-utviklingen i virksomhetene.   
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