
 Nasjonal arena for fag- og interesseorganisasjoner 

Nasjonal porteføljestyringsprosessen – kort status 

Hensikt med saken er å gi en orientering om følgende:  

1) Nasjonal e-helseportefølje 2018 

2) Prosess for definering av 2019 nasjonal e-helseportefølje 

Bakgrunn 

Nasjonalt e-helsestyre ga sin tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2018 i sitt møte 11.12.2017, se 

vedlagte oversikt Nasjonal e-helseportefølje 2018.  

Mer informasjon om prosjektene i Nasjonal e-helseportefølje 2018 se følgende lenke  informasjon 

nasjonal e-helseportefølje 2018 

Nasjonal porteføljestyringsprosess er en av prosessene i den nasjonale styringsmodellen for e- helse og 

porteføljestyringen er et verktøy for å bidra til oppfyllelse av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022.  

Prioriteringskategorier 

I den nasjonale e-helseporteføljen legges prosjektene i følgende prioriteringskategorier: 

 

 

Finansiering av nasjonal e-helseportefølje 

Nasjonal e-helseportefølje har i dag ikke en felles finansieringskilde og styringslinje. Dette bidrar til at 
finansieringskilde og prioritering hos aktørene påvirker sammensetningen i porteføljen. Prosjektene i 
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porteføljen er i hovedsak finansiert av den enkelte prosjekteier med unntak av direktoratet for e-helses 
prosjekter hvorav 50% er samfinansiert. Det arbeides med videreutvikling av mer hensiktsmessige 
finansieringsmodeller for e- helse. 

 

Nasjonal e-helseportefølje 2018  

Porteføljen består p.t av 47 prosjekter og programmer. Samlet omfang er angitt til 669 MNOK som i 
realiteten er for lavt på grunn av manglende kjennskap til omfanget til flere omfattende prosjekter- og 
programmer. Årsakene til at omfanget ikke er oppgitt er ulike. Enkelte av prosjektene er i anskaffelse og 
kan ikke oppgi estimert omfang på grunn av konkurransehensyn. For andre prosjekter antar vi at 
omfanget blir kjent gjennom videre dialog med aktuelle aktører.  
 
Størrelse per strategisk område: 

Strategisk område Størrelse (MNOK) Antall prosjekter/programmer 

Digitalisering av arbeidsprosesser* 129,6 14 

Bedre sammenheng i pasientforløp 150,1 13 

Bedre bruk av helsedata 173,6 6 

Helsehjelp på nye måter 82,0 1 

Felles grunnmur for digitale tjenester 130,3 8 

Nasjonal styring av e-helse og økt 
gjennomføring** 3,0 1 

  669 44*** 
*Strategiområde Digitalisering av arbeidsprosesser er i realiteten større i porteføljen, fordi det mangler 
budsjettestimat på store initiativ i RHF-ene. 
**Innsatsen knyttet til dette området er ikke organisert i prosjekt/program og derfor ikke vises på porteføljenivå. 
*** FIA ligger er kun på programnivå da det mangler informasjon om delprosjektene. Derfor er totalt antall prosjekter 
her 44 og ikke 47 

Størrelse per aktør knyttet til eierskap: 

Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 331,3 16* 

Helsedirektoratet 188,4 10 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 78,4 12 

KS/kommunene 7,7 2 

Folkehelseinstituttet 17,1 3 

NHN 20,5 1 

SLV 25,2 3 

  669 47 
Størrelse per prioriteringskategori: 

Prioriteringskategori Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Prioriteringskategori 1 356,7 8 

Prioriteringskategori 2 287,9 34* 

Prioriteringskategori 3 11,0 3 

Prioriteringskategori 4 13,0 2 

  669 47 
*FIA er her telt som fire prosjekter isteden for ett program  
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Plassering av tiltak i prioriteringskategorier 

Prioriteringskategori 1 og 2: Prosjekter som skal gjennomføres i 2018 

Etter siste rapportering er det nå 8 prosjekter/program i prioriteringskategori 1 (myndighetspålagte med 

øremerkede midler) og 34 prosjekter/program i prioriteringskategori 2. Dette er prosjekter som planlegges 

gjennomført i 2018.  

Prioriteringskategori 3: Prosjekter utsettes, eller gjennomføres med redusert omfang 2018 

Følgende tre prosjekter/programmer ligger i prioriteringskategori 3 og har behov for videre avklaring før 

det kan gjennomføres. Det gjelder: 

1. Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST), eies av NIKT HF: 

2. FEST for sykehus – strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten, eies av SLV 

3. Nasjonal laboratoriedatabase, eies av Folkehelseinstituttet 

I Oppdraget til RHF-ene fra HOD bes det om at RHF-ene i samråd med Statens Legemiddelverk (SLV) 
og Direktoratet for e- helse om å igangsette et arbeid knyttet til etablering av tiltaket for å forbedre 
legemiddelinformasjon og FEST (SAFEST) og det bes om en rapport. FHI mener at eierskapet til prosjekt 
Nasjonal laboratoriedatabase må overføres til annen aktør og tiltaket står på vent eierskapet er avklart.  

Prioriteringskategori 4: Prosjekter gjennomføres ikke 2018 

Følgende to prosjekter er lagt i prioriteringskategori 4 pga. manglende finansiering og vil derfor ikke bli 
gjennomført i 2018: 

1. SLV: Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege 
2. Direktoratet for e- helse: API økosystem 

 

Legemiddelområdet i nasjonal e-helseporteføljeområde 

Legemiddelområdet er et innsatsområde i Nasjonal e-helsestrategi og blir prioritert høyt av både NUFA 

og NUIT i 2018 porteføljen. Følgende prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen for 2018 understøtter 

realiseringen av pasientens legemiddelliste, en samlet felles liste over den enkelte pasientens medisiner i 

bruk på tvers av aktører: 

1. Pasientens legemiddelliste: sikre en felles liste for alle pasienter i Norge 

2. Legemidler og kjernejournal til PLO: Sikre utbredelse av nasjonale løsninger til pleie- og 

omsorgssektoren 

3. Elektronisk multidose: Sørge for en trygg og sikker utveksling av legemiddellister til pakking av 

multidose 

4. Nasjonal forskrivningskomponent: Heve kvaliteten på legemiddelmoduler og forskrivning av 

elektroniske resepter (og pasientens legemiddelliste) 
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Planlegging av nasjonal e-helseportefølje 2019 

Hovedmålsettingen med prosessen for å definere 2019 porteføljen er å få inn de strategiske prosjektene 

som understøtter realisering av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 samt er i et avhengighetsforhold til 

den nasjonale porteføljen eller nasjonal innsats på ulike områder.  

27. april er frist for rapportering av status for prosjekter i 2018 porteføljen og første frist for innmelding til 

2019 porteføljen. En første bruttooversikt over 2019 porteføljen planlegges lagt frem i NUIT-møtet 30.mai  

 


