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Referat fra Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseforeninger 

Dato 20.04.2018 

Tid 10:00-13:00  

Sted Verkstedveien 1, Møterom 4117 

Til stede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joachim Andersen - Norsk kiropraktorforening  
Anette Tryti - Norsk kiropraktorforening  
Sine Emborg Tolfsen – NITO 
Rita Von der Fehr – NITO 
Rønnaug Larsen – Norges Farmaceutiske Forening 
Geir Fjerdingen – Den norske tannlegeforening 
Eirik Nicolai Arnesen – Den norske legeforening 
Terje Wistner – Apotekforeningen 
Hans Olav Velle – Norsk manuellterepeutforening 
Hanne Juul – Kliniske ernæringsfysiologers forening 
Camilla Nordeng – Fagforbundet  
Christine Bergland  – Direktoratet for e-helse 
Karl Vestli  – Direktoratet for e-helse 
Kristin Bang  –  Direktoratet for e-helse 
Irene Olaussen  –  Direktoratet for e-helse 
Ole Bryøen  –  Direktoratet for e-helse 

 

 Julijana Damcevska  – Direktoratet for e-helse 
Maria Gjerpe  – Direktoratet for e-helse 
Camilla Smaadal  – Direktoratet for e-helse 
Karoline Gårdsmoen  –  Direktoratet for e-helse 

 

Referent Camilla Smaadal, Julijana Damcevska, Karoline Gårdsmoen  
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4 Arbeidsøkt i grupper med fokus på strategisk gap-analyse  

5 Oppsummering  

 
Møtebehandling 
 

Sak Tema Sakstype 

1 Introduksjon Orientering 

 Christine Bergland ved Direktoratet for e-helse ønsket fag- og 
interesseorganisasjonene velkommen. Direktoratet for e-helse ønsker å 
involvere medlemmene i pågående arbeid og informere om relevante 
tema. Det er ønskelig å få tilbakemeldinger på hvordan samarbeidet 
fungerer.  
 
Direktoratet for e-helse ved divisjonsdirektør Karl Vestli orienterte om:  

• Nasjonal strategi for e-helse 2017-2022 

• Én innbygger – én journal  

• Helsedataprogrammet 

• Grunnmur  

• Informasjonssikkerhet 

• Styringsmodell 

• Finansieringsmodeller 
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• Nasjonal tjenesteleverandør 
 
Presentasjonen finner dere vedlagt.  
 
Direktoratet for e-helse har nylig lansert en rapport om utviklingstrekk for 
2018 som beskriver drivere og trender relevant for e-helse. Rapporten 
finner dere her.   
 
Nasjonal e-helsemonitor skal ved hjelp av nøkkeltall sikre et godt 
kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og 
omsorgssektoren. Direktoratet for e-helse tar gjerne imot innspill til 
hvilke mål og indikatorer som er relevante for fag- og 
interesseorganisasjonene.  
 
 
Innspill i møtet:  
I forbindelse med presentasjonen av Nasjonal e-helsemonitor, ble det stilt 
spørsmål om hva allmennlegetjenesten omfatter og om 20 milliarder er 
riktig kostnad knytte til "allmennlege". Direktoratet for e-helse har 
undersøkt dette nærmere, og svar er sendt til Legeforeningen.  
Årsaken til forskjellen i tallene er finansieringskilde. Tallet som er oppgitt 
inkluderer både offentlig forvaltning (stat, kommune, folketrygden etc.) 
og forbrukernes egenbetaling. De totale kostnadene for 2015 er: 2 919 
(egenbetaling) + 6 011 (Folketrygden) + 9 974 (Kommunene) = 18 904. For 
2016 er totalen 19 806 ≈ 20 MRD. Tallet 10 MRD er kun kommunene sine 
kostnader knyttet til allmennlegetjenesten.  
 

Det kom innspill på at tannhelsetjenesten ikke er med i de nasjonale 
satsningene. De ønsker å bli mer involvert i prosessene. Det ble også 
kommentert at det må være tett tilknytning mellom apotek og den 
nasjonale kommunale løsningen. Direktoratet for e-helse svarte at Én 
innbygger – én journal  nå arbeider med å få disse behovene tydeligere 
inn i en fremtidig nasjonal kommunal løsning.  

Grunnmur ble nevnt som svært viktig, men det ble påpekt at 
presentasjonen av hva den består av er utydelig og for lite konkret. Det er 
viktig å forklare de ulike begrepene for å forstå helheten. Direktoratet for 
e-helse arbeider med å konkretisere og kommunisere 
grunnmursbegrepet og vil ha dette klart ila høsten 2018.  

Det kom innspill på at det er behov for å etablere en felles plattform for å 
forstå GDPR og konsekvensene av den. Det juridiske dokumentet må 
oversettes slik at de ulike faggruppene forstår hva det betyr for dem. 

Det ble stilt spørsmål om bakgrunnen for å etablere en nasjonal 
tjenesteleverandør og hvorfor det er fokus på økt gjennomføringskraft, 
da det allerede eksisterer så mange utfordringer i dag som må ryddes opp 
i. Konsolidere, harmonisere og økt samarbeid bør være motivasjonen for 
å etablere en tjenesteleverandør. Direktoratet for e-helse svarte at det å 
bevege seg raskere også handler om å rydde opp i det som ikke fungerer i 
dag. Det er nødvendig med økt gjennomføringskraft for å få en mer 
effektiv organisering av IKT i helsesektoren og for å få mer robuste 
finansieringsmodeller for de nasjonale e-helseløsningene. Anskaffelse av 

https://ehelse.no/publikasjoner/utviklingstrekk-2018-beskrivelser-av-drivere-og-trender-relevant-for-e-helse
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de store løsningene krever finansielle midler som ikke eksisterer i dag. En 
nasjonal tjenesteleverandør vil stå ansvarlig for å anskaffe, drifte og 
forvalte de nasjonale tjenestene. Direktoratet vil da fokusere mer på 
myndighetsoppgavene. Det vil også bidra til å gjøre rollene i sektoren 
tydeligere.  

2 Nasjonal porteføljestyring Orientering 

 Direktoratet for e-helse ved Kristin Bang orienterte om nasjonal e-
helseportefølje 2018 og prosess for definering av nasjonal e-
helseportefølje 2019.  
 
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.  
 
Presentasjonen finner dere vedlagt.   
 
Innspill i møtet:  
Det ble kommentert at det er nødvendig med en realitetsvurdering på 
hva fag- og interesseorganisasjonene kan bidra med og komme med 
innspill på, da de ikke er med i styringsmodellen. Det er utydelig hvordan 
innspillene da blir bearbeidet. Forventningsavklaring og involvering blir 
viktig fremover.  
 
Det kom innspill på at direktoratets oppgave er å se helheten i 
porteføljen, og at dette har vært etterlengtet. NIKT er langt på vei til å 
prøve å få den helhetsoversikten over IKT-utviklingen i sektoren, men 
dette er et vanskelig oppdrag. Direktoratet for e-helse er en av de få som 
har dette mandatet. Det er derfor viktig for direktoratet å ha en dialog og 
være så oppdaterte som mulig. Det jobbes i enda større grad med å forstå 
avhengigheter i porteføljen.  
 
Forankring og eierskap ble etterspurt. Dette er nødvendig for at alle skal 
bevege seg i samme retning.  
  

 

3 Strategiprosessen Orientering 

 Direktoratet for e-helse ved Irene Olaussen ga en status på 
strategiprosessen.  
 
Det ble understreket at Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan ikke er 
Direktoratet for e-helse sin egen strategi, men at den skal være hele 
helse- og omsorgssektoren sin strategi og handlingsplan på e-helsefeltet.  
 
Presentasjonen finner dere vedlagt.  
 
Innspill i møtet:  

Det kom innspill på at det er behov for å levere på det som står i 
strategien fremfor å revidere den. Direktoratet for e-helse svarte at den 
overordnede strategien står fast, men at det er handlingsplanen som skal 
revideres.  
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Det er et behov for å redusere for eksempel feilmedisinering som fører til 
dødsfall. Det er ønskelig at strategien bidrar til at sektoren samarbeider 
rundt dette og at den har konkrete tiltakene for å nå målet.  

Det ble kommentert at det å nedgradere innbyggerne til en pasient ikke 
nødvendigvis er noe negativt. Ved å være pasient følger også en del 
rettigheter. Direktoratet svarte at det er viktig å se kompleksiteten i 
innbyggerrollen, og at innbyggerne skal bli sett på som en pasient, en 
ressurs, en innovatør og bidragsytere til bedre helsetjenester.  
 
 

4 Arbeidsøkt i grupper med fokus på strategisk gap-analyse  

 Direktoratet for e-helse ønsker å involvere fag- og 
interesseorganisasjonene i større grad. Det ble arrangert en workshop for 
å identifisere gap mellom nåsituasjonen, det strategiske målbildet og for 
å få innspill til nye gap. Her følger en oppsummering fra gruppearbeidet.  
 
Gruppe 1 
Fasilitator: Ole Bryøen, Referent: Julijana Damcevska 
 
Felles grunnmur for digitale tjenester 
Sektoren mangler samhandlingsløsninger som kan sikre 
informasjonsflyt mellom nasjonale løsninger og virksomhetenes 
systemer. Med utgangspunkt i anbefalingene i Veikart for Én innbygger 
– én journal er det behov for å beskrive konsept og tiltak som vil 
etablere disse løsningene. 
 

• Informasjonssikkerhet som etterlevelsesperspektiv og deres 

ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet. Gapet 

er ofte at brukerne ikke vet hvordan de skal arbeide i henhold til 

infosikkerhet og personvern. 

• Både pasientjournalloven- og forskriften sier at man skal ha 

tilgang til rett informasjon om pasienten og dette må være 

kjernen for arbeidet. 

• Er det en del av grunnmuren at det skal være en integrasjon til de 

nasjonale registrene? (Svar: Ja det kalles Grunndata) 

• EIEJ og nasjonale løsninger må ta hensyn til tverrfaglighet, det er 

ikke tatt hensyn til. Dagens EPJ er direkte hemmende for 

tverrfaglighet. Noen ganger ikke engang lesetilgang. Det er mulig 

å kun huke av for hva leger har skrevet i en pasientjournal, men 

da får de ikke det en kiropraktor eller andre har skrevet om 

pasienten. Dette er en risiko for pasientsikkerheten. 

• Mye mer å gripe fatt i enn kun systemene som ikke strekker til. 

Her er også kultur en stor utfordring når leger kun huker av at de 

kun vil lese informasjon som er lagt inn av en lege. 

• Systemene gjør det vanskeligere å kommunisere mellom nivåer, 

enn hvordan det ble gjort på gamlemåten. Fagprofesjonskamp? 

• Kjernejournal har betydelige huller fremdeles. 

• Driftsløsninger for elektronisk pasientjournal burde tilbys av noen 

sentralt, mange små aktører klarer ikke dette hver for seg. 

• Det som er viktig er at vi kan stole på dataene som ligger i 

bunnen. De siste forskriftene sier at man skal klare å gjøre 
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elektronisk signering på alle nivåer – da må signeringsløsning 

være separat og kunne benyttes av alle (løsninger). 

• Prosessene må landes før man kan si hvordan dette skal løses 

rent teknisk. 

• Enormt mye data kommer inn, og det blir nesten sånn at man må 

bestemme hva som skal leses for å gå videre i prosessen. 

• Avvik i legemiddelhåndteringen blir meldt fra som et varsel og 

essensiell informasjon må komme fram for å gå videre i 

prosessen. Fagområdene må bestemme hva som er essensiell 

informasjon. 

• Apotekforeningen bygger nå et helt nytt bransjesystem for alle 

apotekene i Norge - tannhelsetjenesten planlegger å lage sitt eget 

EPJ som gjerne kan knyttes til Nasjonal kommunal løsning. 

• Ergoterapeutforeningen er opptatt av kommunikasjon og nå er 

det mange pågående prosjekter og vanskelig å holde oversikten. 

Ønsker at Direktoratet skal være med å drive arbeidet med å gi 

pasientene en bedre helsetjeneste. Ønsker mest mulig 

sentralisert drivkraft, klarer ikke gjøre større felles løft selv. 

• Hovedmålet med grunnmuren er utydelig, og grunnmuren bør jo 

være på plass før vi gjør noe annet. 

• Hvor godt er felleskomponentene i grunnmuren tilpasset de ulike 

løsningene? Det er vanskelig å få til en bærekraftig grunnmur som 

skal klare å være tilpasset til alle de ulike tjenestene. Dette vil jo 

være svært dyrt. 

• Det er behandlerne som eier journalen, burde det ikke være som 

skattemeldingen hvor du/pasienten eier journalen og 

behandlerne på en måte må "kjøpe seg inn" for å få tilgang til 

den. 

• Visjonen til EIEJ er at journalen skal følge pasienten, men vi 

begynner på ulike steder i sektoren, og da må vi gå i felles retning 

selv om vi begynner på forskjellige steder. 

• Realisering av strategien handler om prioritering. Strategien 

handler om så mye, men man ser ikke hvordan 

satsningsområdene henger sammen på tvers. Denne historien må 

tydeliggjøres. Og bør ikke grunnmuren da bygges først hvor alt 

det andre bygges rundt den. 

• Det handler om å ta i bruk løsningene til slutt, og hvilke insentiver 

skal vi da ha? 

• Noen må ta en beslutning på hvordan noe skal gjøres nasjonalt, 

for så at man finner innretningen for alle, fremfor at man 

diskuterer hvordan hver enkelt ønsker det seg. 

• Er det realistisk å ha én felles grunnmur? Hva med de som 

allerede har komponenter til en grunnmur? Må de innrette seg? 

Kapabiliteter: 

• Sentralisert styring av løsninger (for de små 

virksomhetene/fagforbundene) 

• Komponentbasert tilnærming, eks. felles signeringsløsning 

• Sterkere nasjonal styring (standarder, løsninger, rammer) – peke 

på lovverk 
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Arbeidsøkt i grupper med fokus på strategisk gap-analyse: Gruppe 2 
Fasilitator: Maria Gjerpe, Referent: Karoline Gårdsmoen 
 
Bedre sammenheng i pasientforløp 
Det er behov for å koordinere pågående innsats og sikre en tilstrekkelig 
og helhetlig finansiering av de igangsatte tiltakene som skal gi 
helsepersonell og innbygger tilgang til komplett og oppdatert 
legemiddelinformasjon.  
 

• Man er nødt til å finne en løsning på den helhetlige finansieringen 

for å unngå at det stopper opp (ref., RHFene har store budsjetter, 

men primærhelsetjenesten derimot sliter). 

• Kommunesektoren burde ha et eget EPJ-løfte. En 

konsensusmodell kan være riktig her. 

• Gapet er riktig og peker på rette problemstillinger som må løses. 

• Må definere hva som ligger i å "sikre en tilstrekkelig og helhetlig 

finansiering". 

• Omformuleringer av gap: "fasilitere koordinering av pågående 

innsats". 

• Omformulering av gap: legemiddelinformasjon (og 

legemiddelområdet) må defineres slik at man ser hele 

legemiddelområdet helhetlig. Legemiddelinformasjon er en 

forutsetning for finansiering.  

• Oppsummert er det tre elementer innenfor legemiddelområdet: 

1. Vet vi et de nødvendige tiltakene er igangsatt og 

koordinert? 

2. Hvordan koordinere på en bedre måte slik at man får en 

bedre oversikt over legemiddelområdet? 

3. Hvordan fasilitere denne koordineringen? 

• Hvis vi har tiltak som ikke er igangsatt – hvordan blir man enige 

om hva som er det viktigste/hvordan prioritere? Legeforeningen 

har satt opp en prioritert liste over tiltak som skal gjøres på 

legekontorene. Denne listen er et virkemiddel og en bottom-up 

tilnærming. 

• De privatpraktiserende vil i stor grad måtte finansiere tiltakene 

selv og det er derfor viktig å ha en win-win liste de vil få initiativ 

for.  

Kapabiliteter: 

• Finansiering 

• EPJ-løftet. 

• Behov for retningslinjer og standarder slik at sektorens 

utviklingsretning blir mer enhetlig. 

• Det er viktig å identifisere behovene til sluttbrukeren. Videre 

trengs det også virkemidler som tidlig viser gevinster. En slik 

bottom-up tilnærming i styringsmodellen vil kunne involvere 

aktørene på alle nivåer. 

Bruk av papirbasert informasjonsutveksling innad og mellom 
virksomhetene i helse- og omsorgssektoren er fortsatt utstrakt. Det er 
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behov for å formulere nye tiltak rundt elektronisk meldingsutveksling 
for å forbedresituasjonen.  

• Gapet er riktig og peker på rette problemstillinger som må løses. 

• Man må enes om hvordan helse- og omsorgssektoren skal 

defineres. Det er en stor gruppe i sektoren som ikke inkluderes i 

gapet og den aktuelle problemstillingen. Dette gjelder den delen 

av pasientforløpet som enten inkluderer privat helsepersonell 

eller som ikke er den del av kommunehelsetjenesten.  

Oppsummering: Området "Bedre sammenheng i pasientforløp" 
mangler et gap omhandlende følgende problemstillinger: hvem er 
definert som helse- og omsorgssektoren? Helsesektoren er per nå 
definert for snevert og tar kun høyde for noen offentlige aktører. 
Hva betyr dette når man tar utgangspunkt i pasientforløp (ulike 
forløp)?  

 
Helsehjelp på nye måter  
Det strategiske området setter fokus på e-helse som muliggjører for 
nye, mer bærekraftige og innbyggersentrerte måter å utøve helse og 
omsorg.  Velferdsteknologi er kun ett av flere mulige måter å bidra til 
strategisk måloppnåelse. Det er behov for å vurdere nye tiltak som viser 
mulighetsrommet i sin fulle bredde.  

• Beskreven av gapet er tvetydig og vanskelig å forstå (eksempler: 

Hva er definert som strategisk måloppnåelse her? Hva er egentlig 

gapet her? Er det innbyggeren eller pasientene vi skal fokusere 

på?). Det er vanskelig å si noe om gapet når det ikke er definert 

hvem som skal ha helsehjelpen (hvem er innbyggeren?) 

• Det er ingen som vet hvem som er morgendagens pasient. 

Løsningene må rettes mot de som har det største behovet, men 

målet burde må være at "alle skal med". 

• Det er mange måter å hjelpe pasienter på annet enn 

velferdsteknologi. 

• Mye av digitaliseringen som er innbyggerrettet kommer fra USA 

og er rettet mot "konkurranse" om pasienter (ref. sykehus, 

forsikringsselskaper, etc.). Hva er riktig tiltak for å tilby 

helsetjenester til innbyggere uten at det generer et overforbruk 

av helsetjenester? 

• Strategisk måloppnåelse: dette gapet i konteksten av 

samfunnsøkonomi/politisk/helseøkonomi, etc. Hva ønsker man å 

oppnå? 

o Eksempel samfunnsøkonomisk. Det handler om å 

forbedre og forenkle hverdagen til folk. De største 

besparelsene er blant forebygging. 

• Strategien må handle om små steg, mens vi avventer og ser om 

Helseplattformen fungerer og løser samhandlingsutfordringer. 

Kjernejournal skal fortsette sitt målbilde. Det er behov for god 

infrastruktur og pasientens legemiddelliste. Dette er tiltak 

legeforeningen peker på som også står skrevet i e-

helsestrategien. 

o Savner obligatorisk virkestofforskrivning. Dette er 

vesentlig for PLL og måten FEST skal driftes på, blant 

annet EPJene.  
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Kapabiliteter: 

• Ambulante team kunne vært et tiltak for å lukke gapet. 

• Befolkningen må forstå konsekvenser av sykdom, legemidler etc. 

og kunne håndtere dette selv. Må styrke den delen av 

befolkningen som er usikre og derfor oppsøker helsehjelp 

"unødvendig". 

• Det er behov for mer helseopplæring i skolen. 

 


